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Resumo:

A presente investigagSo tem como ambito de estudo o perfil de estratificagSo social doconcelho de Evora e a composigSo e acaSo p0blica da sua elite municipal, entre 1gg0e 1930.

Analisa-se o perfil de estratificagSo sociat do concelho de Evora, captando os seustragos de persistdncia e de mudanga, e perscruta-se a actuagio da elite municipat
eborense' atendendo ao seu papel no processo de mode rnizagdoda sociedade local.lncidimos sobretudo na vertente material do processo de estratificagdo, emborarecorramos tamb6m a outro tipo de indicadores de desiguatdade como sejam osrelativos ao status ou relacionados com os mecanismos de acesso ao poder.
Pretende-se' a partir do caso de Evora, contribuir para um melhor conhecimento daHist6ria social e potitica do Portugal contemporaneo, em grande medida ainda por
fazer' e que ter6 de passar por levantamentos assentes em fontes primSrias e por umacuidada atengdo ds especificidades locais e regionais.

Palavras-chave: Hist6ria social, Hist6ria Urbana, EstratificagSo social, Etites,Ocupag6es

Abstract:

The aim of this research is to study the stratification of society in the district (concetho)
of Evora and the composition and public action of its municipal elite from 1gg0 to 1g30.our examination of the social stratification profile of the district focuses on aspects ofchange and permanence, and our survey of the action of the local municipal elitehighlights its role in the process of the modernization of tocar society. rn our anatysis ofthe 'stratification process, we focus on indicators of inequality: not only those of amaterial nature but also others associated with status and mechanisms used to accesspower.

The intention is to provide a contribution towards a greater understanding of thecontemporary social and political history of Portugal, an area in which litile work hashitherto been canied out' our investigation is founded on a case study of Evora and isbased on primary sources, close attention being paid to tocat and regionalspecificities.

Keywords: sociat History, Urban History, sociarstratification, Erites, ocupations
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A presente investigaqSo tem como 6mbito de estudo o perfir de

estratificagSo social do concelho de Evora e a composiqSo e acgSo priblica da

sua elite municipal, situando-se, cronologicamente, entre 1890 e 1930.

O periodo escolhido compreende, portanto, as 0ltimas quatro d6cadas do

ciclo liberal portugu6s iniciado com a RevolugSo Vintista e terminado com a
instauragSo do Estado Novo.

No in[cio da d6cada de '90 do s6culo XIX eram jd perceptlveis na

sociedade portuguesa dificuldades que a historiografia tem associado ao

esgotamento do modelo economico e social do capitalismo liberal em Portugal.

Delas taziam parte a crise financeira e economica de 1890-1892, a crise do

sistema rotativista, a dificuldade do pais em fazer respeitar o que considerava

os seus direitos hist6ricos sobre os territ6rios coloniais africanos, assim como a

dimensSo estrutural e o crescente avolumar do fluxo emigrat6rio. As reac96es

publicas ao ultimato de 1890 puseram em evid6ncia, para determinados

sectores sociais e pollticos coevos, o esgotamento daquele modelo. E
permitiram a oposigSo - republicanos em particular - afirmar-se como

alternativa de poder credivel. A partir de entio, a questio cotonial passou a

integrar o discurso republicano, numa perspectiva nacionalista que se pretendia

transversal a toda a sociedade portuguesa.

Durante esse mesmo periodo, a actuagSo dos dirigentes mon6rquicos no

sentido da promogdo de uma politica de import-substitution com vista d
atenuagSo do problema do deficit externo e da balanga de pagamentos, acabou

por ter impacto directo sobre a economia e a sociedade alentejanas. As

reivindicag6es dos grupos de interesse ligados d grande exploragSo fundiSria

do Sul do pais, no sentido de serem adoptadas medidas proteccionistas para o

sector, foram atendidas, mediante a aprovagio das leis cerealiferas de 1889 e

1899. E, pode acrescentar-se, at6 ao fim do periodo em estudo, esta situagio

n6o se modificou substancialmente.

A instauragdo da Repfbtica foi acompanhada de mudangas no plano

constitucional e institucional e operou a correspondente substituigSo do pessoal

politico que a alteragdo do regime implicava. Foram aprovadas a Lei da
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SeparagSo da lgreja e do Estado, a Lei do Div6rcio e o Registo Civil

Obrigat6rio; efectuou-se a reforma do Codigo Administrativo em vigor at6 1910,

no sentido de uma descentralizagdo administrativa; e tomaram-se medidas no

campo da educagSo, com vista i reforma do ensino prim6rio, do ensino

secund6rio t6cnico e do ensino superior. Para al6m dos seus efectivos

resultados, esta actuagdo denotava um prop6sito de mudanqa em 5reas

fundamentais da sociedade que passavam, nomeadamente, pela religiSo,

famllia, educag6o e organizag5o politico-administrativa do pais.

Por6m, a fase reformista e de abertura do sistema politico - objectivada

numa concepgSo alargada do exerclcio da cidadania expressa pelo voto - foi

interrompida logo em 1913, com a legislagSo eleitoral que circunscrevia aquele

direito aos individuos do sexo masculino que provassem saber ler e escrever.

Num pais maioritariamente analfabeto, esta decisSo restringiu

significativamente as bases sociais de apoio ao novo regime.

No plano economico, a instauragSo da Repfblica n6o alterou

significativamente a situagdo anterior. Os republicanos deram continuidade ds

preocupag6es de consolidagSo orgamenta! e ndo alteraram a politica

economica proteccionista e de import-substitution, ensaiada nos 0ltimos

dec6nios da Monarquia.

Neste quadro, a eclosSo da I Guerra Mundial, a po!6mica surgida em torno

da questSo da participagSo portuguesa no conflito e os efeitos destruidores

deste sobre a economia nacional e internacional, tiveram profundas

repercuss6es sobre a Reptiblica portuguesa.

A partir de ent6o, o regime viu-se na necessidade de responder aos

problemas da conjuntura mediante medidas de controlo dos circuitos de

comercializagdo dos bens e g6neros alimentares, de controlo da inflagSo e

tabelamento dos pregos. Essas medidas, por6m, nio eram suficientes para

debelar as dificuldades e o descontentamento das populagOes, sobretudo as

urbanas e, al6m disso, suscitaram a oposigSo das forqas economicas mais

afectadas pela ac96o governativa, que, se distanciavam cada vez mais do

regime.
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A Guerra marcou, portanto, um ponto de viragem para o regime

republicano em Portugal. Acentuou-se a instabilidade polltica ao nivel da

governagSo, acentuaram-se as cisoes internas no campo republicano e,

terminado o conflito, as dificuldades economicas e os problemas financeiros do

regime requeriam medidas impopulares, nomeadamente no campo do combate

a inflagSo e ao endividamento externo.

Por outro lado, o fim do conflito implicou o ingresso na vida civil de vastos

sectores das forgas militares. E, com isto, surgiram os protestos e as pol6micas

a proposito das condiqOes de desmobilizagSo, consideradas poucos dignas por

quem arriscara a vida em defesa dos interesses pdtrios.

Esta d0plice situagSo de corpo prestigiado mas, em certa medida,

injustigado pelo poder politico, 6 fundamental para se perceber a importdncia e

o protagonismo que forgas armadas portuguesas tiveram a partir de ent6o na

sociedade da 6poca. O Golpe Militar de 1926, a assungio pelos militares de

lugares de destaque no campo politico e a instauragSo de um regime ditatorial

fazem sentido pela sua integragSo nesta din6mica.

Os anos de 1930 a 1933 foram essenciais para a definigSo do recorte

ideol6gico e institucional e para a definigSo das principais linhas de orientagdo

da actividade econ6mica do Estado Novo. A promulgagdo da constituigdo de

1933 culminou simbolicamente o processo de institucionalizagSo do regime

autoritSrio.t

1 Os tragos gerais sobre a evolugSo da sociedade portuguesa sintetizados no corpo de texto podem

ser encontrados, nomeadamente, em algumas Hist6rias de Portugal. Cf., por exemplo, Ant6nio Reis
(dir.), s.d., Pot'tugal Contempordneo, vols. 3 e 4, Lisboa, Edig6es Alfa; A. H. de Oliveira Marques

(coord.), 1991, Portugal. Da Monarqub para a Repilbtica Lisboa, Editorial Presenga, (vol. Xl da

Noua Histdria de Poftugaldir. por J. serrio e A.H. de o. Marques); Rui Ramos, 1993, A segunda
Fundag6o (1890-1926), Lisboa, Circulo de Leitores (vol.Vl da Hist6ia de Portugat, dir. por Jos6

Mattoso), 1994; Fernando Rosas (coord), 1993, o Estado Novo, 1926-1974, Lisboa, circulo de

Leitores, 1994 (vol.ll da Histdria de Portugal, dir. por Jos6 Mattoso); JoSo Medina, '1g94, Histfiia de
Portugal Contempordneo, Politico e lnstitucional, Lisboa, Universidade Aberta e Ant6nio Costa pinto

(coord.), 2000, Portugal Contempordneo, Madrid, Sequitur. Para al6m destas obras gerais, refiram-

se alguns dos diversos estudos sobre o periodo: Fernando Medeiros, 1978, A sociedade e a
economia portuguesas nas origens do salazarismo, Lisboa, Regra do Jogo; Manuel Villaverde
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E neste contexto hist6rico de particular inquietagSo e indagagSo sobre os

probtemas e as orientag6es para o pals que se inscreve o nosso estudo. O

intuito 6 aprofundar o conhecimento sobre o perfil de estratificagSo socialz do

concelho de Evora ao longo do periodo, captando oS SeuS tragos de

persistQncia e de mudanga, e inquirir sobre a actuagSo da elite municipal

eborense atendendo ao seu papel no processo de modernizagSo da sociedade

local. lncidimos sobretudo na vertente material do processo de estratificagdo,

embora recorramos tamb6m a outro tipo de indicadores de desigualdade como

sejam os relativos ao status ou relacionados com os mecanismos de acesso ao

poder - a sondagem sobre elite municipal eborense insere-se nesta tiltima

dimens6os.

Cabral, 1979, Portugal na Alvorada do Sdculo XX, lisboa, a Regra do Jogo; Ant6nio Jos6, Telo,

1g80, Decad€ncia e queda da I Repiblica Portuguesa, Lisboa, Regra do Jogo, 2 vols.; Herminio

Martins, 1998, Classe, Status e Poder, Lisboa, ICS; Nuno Luis M. Madureira, 2002. A economia dos

interesses. Portugal entre as Guenas, Lisboa, Livros Horizonte; Fernando Rosas, 2004, Portugal

Sqcuto XX (/590-1976). Pensamento e AcASo Politica, Lisboa, Editorial Noticias; e, porque as

"interac@es" entre conjunturas politicas e econ6mico-financeiras, nomeadamente entre 1890 e o

inicio do Estado Novo, sio o objecto de uma interpretagSo articulada, cf. Akaro Garrido (2005,

"Conjunturas politicas e economia" in Hiskiria Econ6mica de Portugal 1700-2000. Vol.lll: O Sdculo

XX, Pedro Lains e Alvaro Ferreira da Silva (org.), Lisboa, lCS, pp.451-473).

2 Usamos a express6o estratificagSo social como conceito operativo mediante o qual se sublinha

que os individuos e os grupos mantEm entre si relaq6es estruturadas hierarquicamente, tanto no

aspecto material como social e cultural (cf. Wendy Bottero e Kenneth Prandy, 2003, "Social

interaction distance and stratification", Bitish Journal of Sociology, vol. 54, no2, pp. 177'197). Para

uma perspectiva de s[ntese sobre a pesquisa desenvolvida pela sociologia em torno da questSo da

estratificagSo social na segunda metade do s6culo XX cf. - Harry B. G. Ganzeboom et alli, 1991,

"lntergenerational Stratification research: three generations and beyond", Annual Reviews of

Sociotogy, pp. 277- 302 e Ganzeboom e tal., 2000, "The fourth generation of comparative

stratification research" in The lnternational Handbook of Sociology, Stella R. Quah and Arnaud Sales

ed., London, Sage, pp. 122-150.

3 A generalidade dos investigadores considera a ocuparto uma variSvel central para o estudo das

desigualdades embora chame ainda a atengSo para a natureza multidimensional da estratificagSo e,

assim, para a conveniOncia da dita vari5vel ser cruzada com outro tipo de informag6es. Umas,

relativas d dimensSo material das desigualdades, como sejam o acesso d propriedade, meios de

fortuna e niveis de rendimentos, outras, que remetem para existGncia de diferengas de status

proporcionadas pelo acesso a titulos nobiliSrquicos, acad6micos, por uma posigdo de comando na
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O tema inspira-se numa agenda de investigagdo da Hist6ria Social que ao

longo das ultimas d6cadas tem sido objecto de renovagdo. por6m, como o
t6pico da estratificagSo social se situa entre os que t6m registado algum

declinio durante esse mesmo periodoa, passam a explicitar-se as razOes em
que se apoia a nossa opqSo tem6tica.

hierarquia funcional da actividade produtiva, pela frequdncia de determinados circulos sociais e

consumos culturais, por exemplo, ou ainda pelo acesso a cargos prlblicos e politicos. Cf,

nomeadamente, Andrew Miles, 1999, Social Mobility in Nineteenth and Earl Twentieth Century

England, p. 66-96; Paul Lambert, Kenneth prandy e wendy Bottero, 2007, "By gow degrees: two
centuries of reproduction and mobility in Britain", Sociotogicat Research Online, vol.12, lssue 1

[http://www.socresonline.org.uUl2l1/prandy.html, consultado em 2OO7tO4l14]; Anthony Giddens,

2008, sociologia, Lisboa, Ed. calouste Gulbenkian (6" ed.), Rosemary crompton, (1999, class and
Stratification, Wiley-Blackwell, (2o ed.), pp.24-121), apresenta uma sintese das principais

contribuig6es para o debate sobre as classes e a estratificagSo social e examina em particular as

teses de J. Goldthorpe and E. O. Wright, dois dos autores mais representativos respectivamente das

tradig6es neo-weberiana e maxista da an6lise de classes; Heinz-Herbert Noll,2001, "Class,

Stratification and Beyond: the German Case", in Changing Structures of tnequality: A Comparative

Perspective, Yannick Lemel e Heinz-Herbert Noll eds., Montreal, McGill-Queens University press,

pp.43-71.

a Em 2003, a revista Journal of Social History (Vo1.37, no1) efectuou o balango sobre o trajecto da
disciplina ao longo das 0ltimas d6cadas, reunindo historiadores de diversos paises. por efectuarem

balangos que no seu conjunto abarcam a situagSo e evoluqSo da Hist6ria Social nos EUA e na

Europa, refiram-se, respectivamente, os artigos de Peter N. Stearns,"social History present and
Future", pp. 9-20, Hartmut Kaelble "social History in Europe", pp.29-35 e ainda Jurgen Kocka,
"Losses, gains and opportunities: social history today", pp.21-2g.

Os autores procedem ao inventdrio dos t6picos de investigagSo que t6m sido privilegiados, notando
que temas clSssicos como a estrutura social, as din6micas da formagSo de classes, a mobilidade

social, a famllia, os movimentos sociais, nomeadamente, foram sendo renovados - e ultrapassados

- mediante uma crescente diversidade e fragmentaqSo de t6picos de investigagdo. Paratal evolugdo

terSo contribuido, entre outros factores, relag6es interdisciplinares que tenderam a deslocar-se da

economia e da sociologia para uma maior proximidade com a literatura, a antropologia, a filosofia, a
hist6ria de arte, etc., e o impacto dos designados estudos culturais. Em concomitancia com esta
fragmentagSo tem5tica ter-se-5 verificado um cres@nte interesse pela narrativa, pela micro-hist6ria,
pela abordagem qualitativa, pelas mem6rias e representag6es, em detrimento da abordagem
quantitativa e de cardcter mais extensivo.

No entanto, Peter Stearns, ao tragar uma agenda para o futuro da hist6ria social aponta a
necessidade de um "rcmmitmenl. $hafl balances the gains of cultural analysis with appropriate
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A investigagfio no campo da hist6ria social em Portugal 6, tamb6m,

produto das suas especificas circunstAncias historicas e, Sendo aSSim,

sublinham-se alguns aspectos que consideramos 0teis para situar o presente

estudo. Entre os acad6micos que participaram no processo de " renovagdo da

historiografra portuguesd's, em particular na 5rea da hist6ria econ6mica e

social, o debate em torno da questSo da construgSo da sociedade burguesa e

da modernizaqilo do pais promoveu o interesse pelo s6culo XlXo. Com a

mudanga do regime, ap6s 1974, as transformaq6es operadas no Ombito

acad6mico e nas condig6es da investigagSo proporcionaram um acr6scimo da

produgSo historiogr6fica sobre o Portugal contempordneo, em particular sobre

o s6culo XX, e com certa prevalOncia da historia politica e das instituig6esT.

attentbn to social structrure and social causatiod' (p.17); e tamb6m Hartmut Kaelble admite que

entre os poss[veis t6picos de desenvolvimento futuro da disciplina existe uma op96o que passa pelo

retomar do tradicional interesse pela hist6ria social como um campo de "historical debate and

research on burning social questrbns [thatJ include unemployment, change of work life stoies,

poverty and social exclusion [...J quality of education, new family models, the crisis of the welfare

state 1...1" e a Europa como um todo - com pode constatar-se, de resto, pela agenda de

investigagSo explicitada j6 em 1988 na obra Vers une sociAtd europednne. Une Histoire sociale de

l'Europe 1880-/980, Paris, Belin, do mesmo autor.

5 Cf., nomeadamente, o balango elaborado por Luis Reis Torgal, Jos6 Amado Mendes e Fernarido

Catroga, 1996, Histdria da Hist1ria em Portugal, S1culos XIX-XX, Lisboa, Circulo dos Leitores, pp.

291-343 e 397-426.

o Referencias recorrentes em trabalhos que posteriormente incidiram sobre aquele tema foram os

estudos de Vitorino Magalhdes Godinho, 197'1, A estrutura da Antiga Sociedade Portuguesa, Lisboa,

Arc6dia, com uma 2" edigSo revista e ampliada logo em 1975 e de Miriam Halpern Pereira, 1971,

Livre Cdmbio e Desenvolvimento Econ1mio. Portugal na Segunda Metade do Sdculo XX Lisboa,

Cosmos.

7 Cf. Luis Reis Torgal, Jos6 Amado Mendes e Fernando Catroga, 1996, op. cit , pp.397-426.

A percepgSo do dinamismo da historiografia portuguesa sobre o periodo contempordneo levou

Miriam Halpern Pereira, no inicio da d6cada de noventa, a efectuar uma reflexSo sobre a produgSo

historiogr6fica, respectivas linhas problem6ticas e lacunas, sobre o s6culo XIX portugu6s (cf. Miriam

Halpern Pereira, 1991, (A historiografia contempor6nea sobre o s6culo XIX>>, Ler Hist6ia, no21,

pp.g3-127), cf. ainda Jos6 Tengarrinha, 1997, r,4-a Historiografia Portuguesa en los ultimos veinte

afros>, Celso Almuiffa (ed.), La Historia en el 96, Madrid, Marcial Pons, pp. 19-63 e em relagSo d

produgSo historiogrSfica portuguesa sobre o s6culo XX desenvolvida ap6s o segundo p6s-guerra cf.

Jodo Bonifdcio Serra, 1991 , <Os estudos sobre o s6culo XX na Historiografia Portuguesa do P6s-
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No campo da historia social, quer em relaqio a um quer a outro s6culo,

pese embora alguns trabalhos tivessem procurado captar, de forma global, os

tragos fundamentais da estrutura social portuguesa, tornaram-se

predominantes os estudos sobre grupos sociais especificos, quer se trate das

elites sociais, econ6micas, politicas e/ou culturais, das elites urbanas, dos

camponeses, dos operdrios e trabalhadores, numa perspectiva nacional,

regionalou locals.

Guerra>r Pendlope, no 5, Lisboa, 1991 , pp.111-150. Mais recentemente, Ant6nio Manuel Hespanha,

procedeu a uma compilagSo critica da produgSo no campo da hist6ria constitucional e do estado (cf.

2OO4, "An lntroduction to 19tt' century Portuguese Constitutional and State History", e-Journal of
Portuguese History, Vol.2, number 2, Winter,

httP://www.brown.edu/Departments/Portuguese_Brazilian_Studies/ejph/html/Winter04.html,

consultado em 2007 l03l 12).

8 Cf. Helder Adegar Fonseca e Paulo Eduardo GuimarSes, 2006, <lntergenerational total Mobility in

Portugal, 1911-1957: The examples of Evora and Setribal>, Paper prepared for the XtV \EHC -
Session on the lntergenerational Transmission of Ocupation and Social Class, Helsinki, Filand, 21 to

25 August, e, dos mesmos autores, 2007, <Operative lssues on the Hisco and Hisclass Scheme: the

Portuguese Experience>, Gender and Well-Being: Marriage Strategies and lnheritance systems in

Europe frcm 17th-20th Centuries, university of Minho, Portugal, Aptil 25th-27trr. Agradece-se aos

autores a gentil disponibilizagSo dos textos mencionados.

Segue-se um conjunto de refer6ncias, obviamente n6o exaustivas, a estudos que ilustram as

conclus6es expressas no par6grafo correspondente d nota - praticamente todos eles deixam inferir

pelo titulo o(s) grupo(s) social(ais) a que se reportam assim como o respectivo 6mbito espacial:

Harry Mark Makler, 1969, ,4 elite industrial portuguesa, Lisboa, lnstituto Gulbenkian de Ci6ncia;

Fernando Medeiros, 1978, A Sociedade e a Economia Portuguesa nas Origens do Salazarismo,

Lisboa, A Regra do Jogo, Maria Filomena M6nica, 1987, <Capitalistas e lndustriais (1870-1914)>>,

Andlise social, no99, Lisboa, pp. 818-63; Jorge Pedreira, 1992, <os negociantes de Lisboa na

segunda metade do s6culo XVlll: padr6es de recrutamento e percursos sociais>, Aniitise Sociat,

no116-117, Lisboa, pp. 407-40, Ana Nunes de Almeida, 1993, A Fiibrica e a Famitia. Famitias

Operdrias no Barreiro, Barreiro, Cdmara Municipat do Barreirq Jorge Fernandes Alves, 1gg4, Os
Brasileiros. Emigragdo e Retorno no Porto Oitocentisb, Porto, ed. do autor; Maria Manuela Rocha,

1994, Propriedade e Niveis de Riqueza. Formas de estruturagdo social em Monsaraz na primeira

metade do sAculo XlX, Lisboa, Cosmos; Gaspar Martins Pereira, 1995, Famitias portuenses na

viragem do sdculo (/880-19/0), Porto, Afrontamento; H6lder Adegar Fonseca, 1996a, O Alentejo no
sdculo XIX: eunomia e atitudes econdmicas no Atentejo Oitoentista, Lisboa, INCM; ldem, 1gg6b,
<As elites econ6micas alentejanas, 1850-1870. Anatomia social e empresarial>r, Anzitise Social,

no136-'137, Lisboa, pp.71'l-48; ldem, 2002, <O Perfil Social da "Elite CensitSria" no Sul de Portugal:
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Em relagSo ao contributo da sociologia para o conhecimento da estrutura

social do pals no periodo cronologico compreendido pelo estudo destacam-se

os trabalhos monogr6ficos de Poinsard e Descampse. Mas foi sobretudo a

Alentejo, S6culo XIX> in H. A. Fonseca e M. D. Duenas (eds.), Elites Agrdrias en la Peninula lbirica

(Sr?lo XN, ndmero monogrdfico da Ayer, Revista de Historia Contempordnea, no 48, pp. 181-216;

Helder Adegar Fonseca e Paulo Eduardo Guimardes, 2004, <Os catalSes da Azaruja: oficio, familia

e mobilidade social (1845-1914)>> Jordi Nadal (coord.), Nissagues Gironines en la lndistria Surera

Portuguesa (1545-1955), Barcelona, Fundaci6 Catalunya - Portugal; Maria Ant6nia Pires de

Atmeida, 1997, Familia e Poder no Alentelb. Elites de Avis (1886-/941), Lisboa, ed. Colibri; Maria

Helena Alves, 1997, Minas de S. Domingos. Gdnese, formagdo social e identidade mineira, M6rtola,

CAP.; Fernando Luis Gameiro, 1998, Entre a Esmla e a Lavoura. Ensino e educaqdo no Alenteio,

Lisboa, lnstituto de lnovaqSo Educacional; Herminio Martins, 1998, Classe, Status e Poden Lisboa,

lCS, 99-131; Maria da ConceiqSo Quintas, '1998, Setibal, economia, sociedade e cultura operdria,

Lisboa, Livros Horizonte; Rui de AscensSo CascSo, 1998, Figueira da Foz e Buarcos, 1861- 1910.

Perman€ncia e Mudanga em duas Comunidades do Litoral, Figueira da Foz, Minerva; Jos6 Manuel

Sobral, 1999, Trajectos: o Presente e o Passado na Wda de uma Freguesia da Beira, Lisboa, ICS;

Maria Antonieta Cruz, 1999, Os burgueses do Porto, na segunda metade do sdculo XX Porlo,

Fundagdo Eug6nio de Almeida; idem, 2003, <Facetas do quotidiano burgu6s no Portugal de

Oitocentos>, Hr'st6ria. Revista da Faculdade de Letras, lll S6rie.vol.4, pp.265-273; Paulo Jorge da

Silva Fernandes, 1999, Elites e Finangas Municipais em Montemor-o-Novo. Do antigo Regime d

Regeneragdo (1816-185/), Montemor-o-Novo, ed. da C6mara Municipal de Montemor-o-Novo;

Manuel Bai6a, 2000, Elites Potiticas em Evora. Da I Repiblba d Ditadura Militar (19251926),

Lisboa, Cosmos; Miguel Monteiro, 2000, Migrantes, Emigrantes e Brasileiros (/834-1926), Fafe,

C.M.F.; ln6s Amorim, 2001, (A organizagSo do trabalho da pesca em finais do s6culo XIX na P6voa

do Varzim>, in Estudos em Homenagem Jodo Francisco Marques, (Luis A. de Oliveira Ramos, Jorge

Martins Ribeiro e Am6lia Apol6nia, coord.), Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto,

vol.l, pp.1 13-134; Paulo Eduardo Guimardes, 2001, lnddstria e Conflito no Meio Rural. Os Mineiros

Atentejanos (/S5S-1935), Lisboa, ed. CIDEHUS /Colibri i; ldem, 2006, Elites e lndistria no Alenteio,

(/590-1960), Evora, CIDEHUS /Colibri; Maria Benedita Duque Vieira (org.), 2OO4, Grupos Sociais e

Estratificagdo Social em Portugal no sdculo XlX, L.isboa, CEHCP-ISCTE; Fr6deric Yidal, 2007, Les

habitants dAtcdntara. Histoire sociale d un quartier de Lisbonne au ddbut du XXe. Sricle Villeneuve

dAscq, Septentrion Presses Universitaires.

e Cf. L6on Poinsard, 19'10, Le Portugal lnconnu. h Paysans, marins et mineurs, Paris, Bureaux de la

Sciense Sociale e Paul Descamps, 1935, Le Portugal. La vie sociale actuelle, Paris, Firmin-Didot et

Cie. Editeurs. Para uma visSo mais aprofundada dos pressupostos e do contributo da escola da

sociologia francesa de Le Play para o conhecimento da sociedade portuguesa nas primeiras

d6cadas do s6culo XX cf. Fernando Medeiros, 1987, <Grupos dom6sticos e habitat rural no Norte de

Portugal- o contributo da escola de Le Play>, Andlise Social, vol. XXlll (95), pp' 97'116.
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partir da d6cada de sessenta do s6culo passado, por influ6ncia da obra de

Sedas Nunes, que a sociologia portuguesa se interessou pela problem5tica das

desigualdades sociais e economicas em Portugal e concluiu pela exist6ncia de

uma sociedade de crescimento assim6tricolo. Uma leitura que ecoou em

algumas interpretag6es historiogrSficas sobre o periodo contemporineo e

contribuiu para o delinear de problem6ticas que, precisamente, integravam a

referida renovagSo da historiog rafia portu g uesat t .

Neste contexto, a consulta de algumas das mais recentes obras gerais

sobre a Hist6ria de Portugal deixa transparecer a persist6ncia de dificuldades,

a partir dos resultados da produgSo historiogrSflca, na obtengSo de sinteses

sobre a estrutura social portuguesa contempor6neal2. A entrada <<Classes

to Produzidos no 6mbito da Sociologia ou da Antropologia cf., nomeadamente, os seguintes estudos:

Jos6 Cutileiro, 1977, Ricos e Pobres no Alentejo, Lisboa S5 da Costa, Brian Juan O'Neil, 1g84,

Proprietdrios Lavradores e Jornaleiros: a Desigualdade Social numa Atdeia Transmontana, Lisboa,

D. Quixote, JoSo FerrSo, 1982, "Evolu96o Regionaldas Classes Sociais em Portugal (1960-1070),

Finisterra, vol. XVll, no 34, JoSo FerrSo, 1985, "Recomposigso Social e Estruturas Regionais de

Classes (1970-1981), Aniilise Social noXXl, (87-88-89), pp. 565-604, Jos6 Madureira Pinto, 1985,

Estruturas Socr?is e Prdticas Simbdlico.ldeol1gicas, Porto, Afrontamento, JoSo Feneira de Almeida,

1986, Classes Sociais nos Campos: Camponeses Parciab numa Regido do Noroeste, Lisboa, lCS,

Manuel Carlos Ferreira da Silva, 1998, Resistir e Adaptar-se. Constrangimentos e estratdgias

camponesas no noroeste de Portugal, Porto, Afrontamento, Jos6 Manuel Sobral, 1999, Trajectos: o

Presente e o Passado na Wda de uma Freguesia da Beira, Lisboa, lCS.

11 Sobre as grandes linhas de evolugSo das problemSticas desenvolvidas pela sociologia portuguesa

a partir da d6cada de sessenta do s6culo XX e sobre as rela@es e infludncias entre esta e a

investigagSo historiogr5fica cf. a slntese de H6lder Adegar Fonseca e Paulo Eduardo Guimaraes,

2007, op. cit. p.3-8. Acrescente-se, tamb6m, que a revista Andlise Social edilada a partir de 1963

(cf. http://www.ics.ul.pUinstituto/?ctmid=4&mnid=1&ln=p&mm=2) no 6mbito do Gabinete de

lnvestigag6es Sociais, dirigido precisamente por Ad6rito de Sedas Nunes, (cf.

http://www.ics.ul.pt/instituto/?doc=31809900339&ln=p&mm=2&mnid=4&ctmid=4) 6 provavelmente o
reposit6rio que mais fielmente d6 conta dos estudos produzidos pela historiografia e muito em
particular pela sociologia portuguesas sobre a estrutura social do pais. A disponibiliza@o online dos

artigos ai publicados faz dela um precioso instrumento de trabalho para uso dos investigadores que

se interessam pela tem6tica (cf. http://analisesocial.ics.ul.pUindex.htm )

tz Esta situagSo pode aferir-se mediante consulta dos volumes relativos aos s6culos XIX e XX de

algumas das mais recentes obras colectivas sobre a hist6ria de Portugal, como sejam: Jos6 Mattoso

(dir.), 1993, Histdria de Portugal, s.1., Circulo de Leitores, vols. V-Vlll; Joel SenSo e A. H. de Oliveira
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Sociaio>, inscrita nos Suplementos ao Diciondrio de Histdria de Portugal

constitui o balango mais recente sobre a estrutura social portuguesa

contempordnea, compreendendo as d6cadas relativas ao nosso estudo13.

Admitindo o autor da entrada que os conhecimentos disponlveis sobre as

classes sociais em Portugal, nomeadamente para o periodo da ditadura,

deixam margem para controv6rsia interpretativa, conclui ainda assim pela

exist6ncia de <<homologia significativa entre a moiologia social portuguesa e a

das sociedades desenvolvida da Europa ocidentall...l em particular da Europa

Marques (dir.) 1991-2004, Noua Histdria de Portugal, Lisboa, Presenga, vols. lX-Xll, nos capitulos

relativos d caraclerizag6o da sociedade portuguesa. A existOncia de lacunas 6 igualmente

perceptivel numa outra sintese da hist6ria de Portugal, esta centrada no periodo contempordneo:

Ant6nio Reis dir., 1990-1992, Portugal Contempordneo, Lisboa, ed. Alfa, 6 vols., cada um deles com

um capitulo ou sub-capitulo dedicado d compreensSo da sociedade portuguesa contempordnea.

Entre os Dicion6rios, h5 que referir o Diciondrio de Hist6ria do Estado Novo (1996, Fernando Rosas

e J. M. BrandSo de Britto dir., Lisboa, Bertrand, 2 vols.), de alguma forma corol5rio do esforgo de

investigagSo da historiografia portuguesa sobre o perfodo de 1926 a'1974, n5o apenas da hist6ria

politica mas tamb6m economica, social e das ideias, como os responsdveis explicitam na introdugSo

aos volumes. A consulta das entradas da obra evidencia a ausOncia do tema da estratificagSo social

como crit6rio de organizagSo das mesmas embora, como 6 evidente, podem coligir-se informag6es

sobre o assunto em causa por via indirecta, mediante a consulta de outros temas discriminados nos

indices. O Dicioneirio de Histdia de Portugal dirigido por Joel SerrSo, (1a edigSo de 1963-1971,4

vols., Lisboa, lniciativas Editoriais, e objecto de posteriores reedig6es), tem uma entrada intitulada

<Sociedade Portuguesa>, d qual corresponde um extenso artigo, da autoria de Vitorino MagalhSes

Godinho, desenvolvido numa cronologia de longa duragSo atrav6s da qual o autor procura apurar as

constantes e mudangas da estrutura social portuguesa capazes de explicarem os estrangulamentos

e atrasos que, na sua perspectiva interpretativa, caracterizam o Portugal Contempordneo - da

d6cada de sessenta do s6culo XX. Esta obra foi recentemente enriquecida e actualizada com tr6s

volumes de Suplementos (cf. Ant6nio Barreto e Maria Filomena M6nica coord., 1999-2000,

Diciondrio de Histdria de Portugal. Suplementos, Porto, Figueirinhas, 3 vols.) que, embora incidindo

sobre o mesmo periodo cronol6gico que o Diciondrio de Hist6ria do Estado Novo, disponibiliza, em

diversas entradas, resultados de estudos recentes sobre o final da Monarquia e I Repfblica. Entre

essas entradas destaca-se, o artigo <Classes Sociais>, da autoria de Manuel Villaverde Cabral.

13 Cf. Manuel Villaverde Cabral, 1999, <Classes Sociais> in Dicioniirio de Hist6ria de Portugal.

Suplemento, (Ant6nio Barreto e Maria Filomena M6nica coord. ), Porto, Figueirinhas, vol. 7, pp.328-

336. Na estrutura global do Diciondrio de Histdria de Poftugal, este artigo de certa forma actualiza o

tamb6m j6 referido estudo da autoria de Vitorino Magalhies Godinho, se bem que integrando os

contributos mais recentes das historiografia e sociologia portuguesas sobre o assunto.
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meridionah>. Reportando-se sobretudo ds d6cadas de vinte e trinta do s6cuto

passado, Villaverde Cabral especifica que o aspecto distintivo da sociedade

portuguesa era o peso relativo dos <<diversos agrupamentos sociais, bem como

certos tragos da composigdo interna de alguns delest>1a.

Uma leitura que, sendo tomada como v6lida para o conjunto dessa

mesma sociedade, certamente omite diferenqas regionais e ritmos de evolugao

temporal diversificados que os estudos monogr6ficos permitem desvendar. E

precisamente com o intuito de consolidar o conhecimento sobre a estratificagdo

socia! no Alentejo, nas quatro d6cadas que se situam entre 18g0 e 1930, que

se concebe o presente projecto. Do ponto de vista metodol6gico, o aspecto

mais relevante 6 a proposta de exploragdo sistemdtica de uma fonte - os

recenseamentos eleitorais - que tem sido pouco usada pela historia social

numa perspectiva extensiva. A isto alia-se o recurso a um processo de

indexagSo das ocupag6es baseado numa proposta recentemente

disponibilizada e testada por investigadores no plano internacionalls.

t+ Manuel Villaverde Cabral, 1999, op. cit., pp.328-9.

1s Esta proposta integra uma agenda de investigagSo da hist6ria social que se interessa por temas

como a estratificaqSo social, a familia e a mobilidade social na larga duragSo, tem objectivos de

comparagSo, promove o trabalho interdisciplinar de historiadores e soci6logos e recorre a aparatos

estatisticos complexos. Uma primeira aproximagSo ao projecto pode fazer-se mediante consulta da
p6gina http://historyofwork.iisg.nt/ (consultado em 2008101112). Para uma apresentagio mais
pormenorlzada da g6nese, desenvolvimento e resultados do projecto e do manual de utilizagao dos

c6digos de indexagdo das ocupag6es cf. Marco H. D. Van Leeuwen, lneke Maas e Andrew Miles

eds., 2002, HISCO: Historical lnternational Standard Ctassification of Occupations, Leuven, Leuven

University. O desenvolvimento dos trabalhos do projecto tem-se traduzido, ao longo dos anos, na
apresentagSo de resultados em diversos col6quios internacionais e na publicaqSo de diversos

artigos. Entre eles destacam-se Marco van Leuewn lneke Maas e Andrew Miles, 2004, "Creating a
Historical lnternational Standard Classification of Occupations. An Exercise in Multinational

lnterdisciplinary Cooperation", Historial Methods, vol.37, no 4, pp.186-197 e sobretudo a lnternatbnal
Review of Socrbl History - Supplement, no50, 2005, cujo conte0do 6 composto por artigos de
investigadores de vSrios paises que t6m estudado o tema da mobilidade social na longa duraq6o
(cf., em especial, o seguinte artigo de lneke Maas and Marco H. D. van Leeuwen, 2005, "Total and
relative endogamy by social origin: a first international comparison of changes in mariage choices
during the nineteenth centu4y'', pp.2TS-295).
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As respostas para as quest6es enunciadas t6m como referente espacial

um territ6rio cujas fronteiras sdo definidas pela legislagSo administrativa em

vigor ao Iongo do periodo em estudo: o distrito de Evora e, particularmente, o

seu concelho. Unidades fundamentais para a consolidaqSo do aparelho

territoriat do Estado Liberall6, e parte integrante do Seu processo de

estruturagao, as circunscrigdes identificadas ddo solidez d nossa incidOncia

espacial. A malha territorial e administrativa gerou ou favoreceu dindmicas

politicas e s6cio-econ6micas que a ela se reportavam e a partir dela adquiriam

sentido, nomeadamente na sua materialidade burocrdtica. Na criagSo de redes

de poder e de comunicagSo entre o centro politico e os n[cleos de articulagSo

perif6rica e, sobretudo, na pan6plia de documentagSo escrita que fazia circular

a informagdo e, assim, assegurava o funcionamento e a consolidagSo do

sistemalT.

No plano nacional foram tamb6m surgindo aplicag6es da mencionada propostas. Cf.,

nomeadamente, Nuno Luis Madureira (coord.), 2000, 1000 Ocupagdes Hist6rica. Proiecto para a

Andtise e ClassificagSo das Ocupag1es. Historical lnternational Standard of Classilication

Occupation, PACO/HISCO, Draft, version 1.0, idem, (coord.), 2002, Hist6rb do Trabalho e das

Ocupagdes, Oeiras, Celta, 3 vols..; e Helder Adegar Fonseca e Paulo Eduardo Guimardes, 2006,

op.cit,idem,2OO7, op. c/., e idem,200g, "SocialMobility in Portugal(1860-1960): Operatives lssues

and Tends", Continuity and Change, vol.24, no3, Cambridge, Cambridge University Press (no prelo)

- a refer$ncia a este riltimo artigo foi gentilmente cedida pelos autores, aos quais agradego a

disponibilidade.

16 Sobre o processo de institucionalizaglo da administragSo territorial do Estado da instauragSo do

Liberalismo ao Estado Novo cf., nomeadamente, Marcello Caetano, 1935, /4 Codifiaqdo

Administrativa em Portugal. tJm sdculo de expei1ncia: 1836-1935, Separata da Revista da

Faculdade de Direito, Lisboa, Empresa Nacional de Publicidade, Ant6nio Pedro Manique, 1989,

Mouzinho da Silveira: Liberatismo e Administragdo Piblica, Lisboa, Estampa, C6sar Oliveira (dir.),

1gg6, Histdria dos Municipios e do Poder Local, Lisboa, Temas e Debates, Luis Nuno Espinha da

Silveira, 1997, Territdrio e Poder nas Origens do Estado Contempordneo em Portugal, Cascais, Ed.

Patrim6nia Hist6rica, JoSo B. Serra, 1997, <O Estado liberal e os municipios (finais do s6culo XIX a

primeiro quartel do s6culo XX)>, in Luis Nuno Espinha da Silveira (coord.), Poder Central Poder

Regional Poder Loca. uma Perspectiva Histdrica, Lisboa, Cosmos, pp. 99 - 1 12'

tz Cf., Pedro Tavares de Almeida, 2007,"A burocracia do Estado Liberal (2" metade do s6culo XIX),

in Pedro Tavares de Almeida e Rui Miguel C. Banco (coord.), Burocracia, Estado e Teritdrio.

Portugal e Espanha (sdculos XIX-XX), Lisboa, Horizonte, pp.53-79.
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sendo inquestion6vel que as forgas produtoras de desigualdades e

distdncias sociais imp6em uma dindmica que n5o 6 confinada petas fronteiras
politico-administrativas, estas actuam como um dispositivo que, a um tempo,

cria e dd visibilidade a um espago de posigOes sociais inteliglveis a partir de um

determinado territ6riote. Assente neste pressuposto, privilegiamos como

unidade de an6lise o territ6rio concelhio. Outras escalas espaciais,

nomeadamente a distrital e nacional, sdo convocadas de forma mais pontual,

sobretudo para efeitos de contextualizagdo e comparagio.

o plano concelhio, para al6m de considerado com um todo, 6 ainda

perspectivado numa dualidade entre meio urbano e rural. Ta! terminotogia,

sendo uma apropriagSo das designag6es constantes nos recursos documentais

compulsados tem ainda subjacente uma conceptualizag6o que se apoia em

crit6rios administrativos e demogrSficos usados para efeitos analiticos. O

desdobramento tem como objectivo, por um rado, captar as diferengas, em

termos de din6micas de estruturagSo, entre a cidade e o resto do concelho por

um lado e, por outro, sublinhar as eventuais especificidades do meio urbano

eborense. Por esta via se pretende contribuir para o debate retativo ao

contributo das cidades com importantes funq6es administrativas para o
crescimento urbano portugu6slg e reflectir sobre o papel das elites tocais no

processo de modernizagdszo.

t8 Pierre Bourdieu, 1989, O Poder simbdlr'co, Lisboa, DIFEL, pp. 107-32 e tb. Jos6 Manuel Sobral,
Pedro Tavares de Almeida, 1982, "Caciquismo e poder politico. Reflex6es em torno das elei@es de
'1901", Andlise Social,Yol. XVlll (n.o 72-73-74), pp.649-671. Sobre os conceitos de comunidadee
localecf .Jos6 ManuelSobral, 1999, op. ctt.,,Lisboa,lCS, pp.39-47.

le Sobre este tema cf., nomeadamente, Jorge Gaspar, 1981 , A drea de influilncia de Evora. Sistema
de fun@es e lugares centrais, Lisboa, Centro de Estudos GeogrSficos, pp. 326 e segts.; Anabela

Nunes, 1989, A Rede lJrbana Portuguesa e o Moderno Crescimento Emn1mico, Lisboa,
Universidade T6cnica de Lisboa (estudo para a prova complementar da prova de doutoramento,
policopiada), pp. 25-29 e 41-44; Teresa Barata salgueiro, 1992, A cidade em portugd. [Jma
geografia urbana, Porto, Afrontamento, pp.6g-7g e 12s; Alvaro Ferreira da silva, 1ggla,
Crescimento urbano, regulagSo e oportunidades empresariais: a construgdo residenciat em Lisboa,
/860' /930, Florenga, lnstituto Universitdrio Europeu (tese de doutoramento policopiada), p. 8g-92.

20 Sobre o tema cf. Rafaele Romaneli, 1992, "Prologo", in La ciudad Ertensa. La burguesia
comercial-fianciera en la Valencia de mediados delXlX (Anaclet Pons e Justo Serna), Valencia,
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A diversa documentagSo que constitui o acervo de fontes analisado ao

longo da investigagdo inscreve-se nesta racionalidade politico-administrativa e

dela retira a sua coerEncia.

Refiram-se em particular os recenseamentos eleitorais do concelho de

Evora, dado serem o corpus documentalcentral do estudo. As autoridades e

comiss6es recenseadoras eram recrutadas e constituidas no Ambito concelhio,

o mesmo acontecendo com os cadernos onde eram arrolados os potenciais

eleitores. Estas listagens integravam individuos com resid6ncia polltica no

concelho e eram elaboradas a partir de assembleias eleitorais organizadas com

base nas freguesias2l.

Relativamente a restante documentagSo, ela compreende actas,

correspond6ncia e outros documentos produzidos pelas administrag6es

concelhias e distritais - ou que lhes eram destinados - legislagSo, publicag6es

periodicas e materiais estatisticos, na sua generalidade susceptiveis de an5lise

a partir de um enraizamento espacial desenhado pelas fronteiras politico-

administrativas. Uma parte substantiva da documentaqdo usada resulta, assim,

do funcionamento do aparelho perifSrico do Estado, e a partir dela se indaga

sobre o perfil de estratificagSo concelhio. Considera-se, tamb6m, como

hip6tese de trabalho, que a posigSo do concelho eborense no contexto da rede

de administragSo perif6rica do Estado era, por Si, um importante factor de

configuragSo do tecido social local. Evora, para a!6m de sede de concelho era

a cidade capital de distrito, concentrava importantes fung6es militares e

religiosas e acolhia ainda um significativo elenco de repartig6es e outros

organismos que articulavam o centro politico com o espago local e regiona!'

De facto, o desenho de investigagSo que prosseguimos articula a

interrogagSo sobre estratificagSo social eborense, os seus pontos de in6rcia e

Historia Local 9 - Diputaci6 de Valdncia, pp.11-24 e tamb6m, Margaret R. Hunt,2001"'The midle

Classes", in Peter Stearns (ed.), Encyctopedia of European Social History from 1350 to 2000, vol3,

Detroit et al, Charles Scribner's Sons, pp. 39-56.

21 Sobre este assunto cf. nomeadamente Pedro Tavares de Almeida, 1998, Legislagdo Eleitoral

Portuguesa /820 - /926, Lisboa,lmprensa Nacional / Casa da Moeda, pp.723-731.
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transformagSo, com o intuito de lhe responder fazendo uso privilegiado de uma

fonte - neste caso os recenseamentos eleitorais concelhios.

Assume-se que a amplitude do universo socio-demogrdfico e as

informag6es relativas a cada um dos indivlduos arrolados nos cadernos de

recenseamento constituem uma amostra vSlida paru a compreensSo da

estrutura social concelhia. Por tal motivo, embora d primeira vista a opgio
pareqa algo excessiva por comparaqao com o tratamento do restante elenco de

fontes usadas, o capitulo inicial do estudo 6 uma reflexSo aprofundada sobre o

referido corpus documental constituido pelos recenseamentos eleitorais.

Analisam-se as condig6es de produgSo tanto no que diz respeito d identificagSo

das autoridades recenseadoras como ds orientagOes para elaborag6o dos

cadernos de recenseamento e, sobretudo, aos requisitos legais de acesso i
categoria de cidadSo eleitor. Assim se testa a fiabilidade e validade dos dados

em fung6o dos objectivos da investigagSo, deixando claro como esses

condicionalismos actuam sobre o universo populacional tratado ao longo do

estudo.

Um prop6sito que se prolonga pelo segundo capftulo, no qual se apuram,

para diferentes anos do periodo em estudo, as taxas de recenseamento

eborenses em relaqSo ao total da populagSo concelhia e em relagio aos

var6es maiores de vinte e um anos. Este procedimento, para al6m de situar o

volume dos recenseados eborenses no quadro demogrdfico do concelho

possibilita, ainda, comparag6es com as taxas de recenseamento distritais e do

conjunto do territ6rio continental portugu6s. Assim se despistam eventuais

dissonincias entre as taxas concelhias e as restantes, se elaboram hip6teses

interpretativas para tais situag6es e se contextualiza o caso eborense nos

planos regional e nacional.

Por6m, se os dados obtidos a partir deste escrutinio t6m uma vertente de

inquirigSo quanto d solidez do corpus documental, a metodologia seguida - de

monitorizagio dos efeitos das condicionantes legais de acesso ao direito de

voto sobre os valores das taxas de recenseamento - tem um efeito de
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depuragSo em relagSo ds ditas taxas que evidencia determinados traqos de

car acterizagSo da soci ed ade eborense.

A consideragSo sobre a importdncia estrutural dos indicadores

demogr6ficos e de povoamento 6 o argumento que sustenta o terceiro capitulo

do estudo. Numa primeira etapa analisam-se aqueles dados com o objectivo de

situar o Alentejo no Ambito do territ6rio portuguOs continental. Em seguida o

trabalho comparativo centra-se no espago distrital. Mediante a anSlise dos

dados demogrdficos e de povoamento procura indagar-se a exist6ncia de

eventuais particularidades do concelho de Evora no dmbito daquela unidade

administrativa. Pretende-se, ainda, explorar a hip6tese segundo a qual o

processo de estruturagSo do aparelho perif6rico Estado a partir de centros

urbanos com determinadas fung6es administrativas teve alguma infludncia na

composigSo social das vilas e cidades que integravam a rede, sobretudo nas

que, por essa via, acolhiam uma maior concentragSo de servigos. A conjectura

sobre as implicag6es s6cio-demogr6ficas daqui decorrentes justifica a

incid6ncia analltica sobre o meio urbano eborense. Por um lado exploram-se as

diferengas entre o crescimento populacional da cidade e o das freguesias rurais

do concelho, por outro lado avalia-se a posigSo de Evora no contexto da rede

urbana portuguesa.

O capitulo quatro d5 continuidade ir inquirigSo sistem6tica sobre o perfil

social dos recenseados eborenses, agora a partir das informag6es disponiveis

para cada um dos indivlduos inscritos nos cadernos. Os dados coligidos s5o

trabalhados do ponto de vista quantitativo, mediante indicadores considerados

relevantes para o efeito. Atendendo aos requisitos legais para inscrigSo nos

cadernos, pretende-se perceber como actuaram eles sobre a populagdo

concelhia do sexo masculino maior de idade. Ou seja, quem passava o crivo

dos condicionalismos legais, como se caracteriza este grupo remanescente em

termos de taxas de recenseamento e de elegibilidade e, ainda, que diferengas

se registavam, relativamente a este indicador, entre o meio urbano e as

freguesias rurais do concelho. Tratam-se tamb6m aos dados relativos A idade

dos recenseados e aos requisitos evocados para a inclusSo nos cadernos.

Assim se esboqa o perfil do grupo no plano da alfabetizaqlo e dos nfveis
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censitarios e se perspectivam estas caracteristicas em temos de classes
et5rias, em busca de alguma mudanga geracional em retagdo a estes
indicadores. Subjacente, a premissa de que o perfil dos recenseados integra,

como num negativo fotogrdfico, os tragos de identificagSo relativos ao universo
dos ausentes dos cadernos eleitorais. Nesta perspectiva articulada entre verso

e reverso, assenta a possibilidade de captagSo da estrutura social eborense.

No capltulo quinto procede-se ao estudo das ocupag6es relativas a cada
individuo arrolado nos cadernos de recenseamento eleitoral. partindo do
principio que a informagSo ocupacional 6 o trago mais visivel e efectivo da
posigSo social do indivlduo trata-se de, em simultdneo, operacionalizar a

metodologia seguida para o efeito - a HISCO22 - e testar a adequagdo da fonte
a que a mesma se dirige. De facto, a aplicagio de uma metodologia de anflise
a um determinado universo empirico nio 6 uma mera adaptagdo mecinica;

exige um trabalho de reflexSo prSvia que 6 efectuado na parte inicial do
capitulo. Primeiro, faz-se a apresentagdo detalhada da referida metodologia

com intuito de a fundamentar: apresentam-se o ponto de partida, as

circunstdncias e os objectivos que levaram os investigadores envolvidos criar a
proposta de indexagSo e codificagSo num6rica de ocupag6es e as explicag6es
de uso adstritas. Depois, analisa-se o elenco das designag6es ocupacionais
eborenses procurando clarificar o significado, em termos funcionais e de
estatuto, de algumas delas e, assim, consolidar os argumentos que justificam

as opg6es de indexagSo das mesmas pelas categorias da Hlsco.

A segunda parte do capitulo quinto, designemo-la assim, centra-se na

an5lise quantitativa dos resultados da operagdo de indexagio das ocupagOes e

ensaia diversos dngulos de focagem. por um lado procura despistar-se se o
acr6scimo ou a diminuigSo de determinadas ocupag6es 6 um efeito das
condicionantes legais de elaborag6o dos recenseamentos eleitorais ou um sinal

de alteragSo da importdncia relativa de determinado sector ocupacional,

2z Cf., sobre a metodologia adoptada, as informag6es bibliogr6ficas constantes da nota 14 e, no
texto das duas primeiras secA6es do Capitulo 5, as informag6es e reflex6es mais especificas sobre
a mesma, conhecida pelo acr6nico de HISCO: Historical lnternational Standard Ctassification of
Orcupations.
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indicadora de uma maior ou menor diferenciagSo funcional no concelho

eborense. Como a metodologia de indexagSo adoptada possibilita um trabalho

analitico em diferentes niveis de agregagSo das informagOes ocupacionais,

esse 6 o caminho que se segue. Primeiro, efectua-se uma an6lise com base no

primeiro patamar de agregaqSo, ou seja, a um nivel pr5ximo da terminologia

ocupacional colhida nos documentos; depois, consideram-se apenas oS

grandes grupos ocupacionais, com elevado nivelde abstraca6o em relagSo aos

dados empiricos. Mediante este fltimo limiar de agregaqSo, a multiplicidade

das informag6es ocupacionais 6 remetida a um nfmero restrito de agregados,

pondo em evid6ncia os pontos axiais da estrutura socio-ocupacional eborense.

Ganha-se em perspectiva de sintese o que se perde em detalhe de informagSo.

Dai que no presente estudo, tamb6m para se testar a potencialidade operativa

da indexagSo em causa, se adoptem os dois procedimentos. A semelhanqa do

efectuado em anteriores, e pelas raz6es j6 avangadas, tamb6m neste capftulo

se atendeu, para efeitos anallticos, ao de5dobramento entre meio urbano e

espago rural.

por fltimo, no caso dos recenseamentos que disponibilizam este tipo de

dados, oS grandes agregados ocupacionais sdo cruzados com as

correspondentes informaq6es censit6rias e com os elementos que 6 possivel

coligir e/ou deduzir sobre os recenseados eborenses no plano da alfabetizaglo

ou das compet6ncias escolares. Embora com uma panoplia de indicadores

eventualmente menos diversificada que a desejada, assim Se procura

apreender o car6cter multidimensional da estratificaqSo social eborense.

Os capitulos sexto e s6timo representam uma inflexdo metodologica em

relag6o aos anteriores que 6, tamb6m, uma janela de complementaridade

qualitativa. Por um lado, a abordagem quantitativa perde alguma relevdncia,

mas, sobretudo, estes dois capitulos concretizam uma outra perspectiva de

an6lise sobre a sociedade eborense do periodo em estudo. Primeiro,

perscrutam-se padr6es de inteligibilidade a partir dos resultados do trabalho de

quantificagSo, agora privilegia-se o estudo da acaSo dos agentes e dos grupos,

como que imprimindo movimento a uma composigSo por natureza mais

estdtica.
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A investigagdo sobre a estratificagSo social eborense e o conhecimento do

perfi! da mesma, intuito perseguido na primeira etapa do trabalho,

disponibilizam informagSo sobre o contexto a partir do qua! se desenham as

possibilidades de acaSo dos agentes e dos grupos. E a partir desta premissa

que passamos de uma abordagem extensiva sobre o universo social eborense

para um enfoque centrado na apreensSo do quadro jurfdico que delineia as

5reas de actuagSo dos corpos administrativos municipais, na identificagSo do

seu recrutamento social e na an6lise da suas prSticas administrativas com vista

d promogSo da modernizagSo do municlpio.

Assim, o cap[tulo sexto desdobra-se em duas seca6es. Na primeira,

efectua-se uma sintese sobre a evolugSo do quadro Iegal que, ao Iongo do

periodo em estudo, definiu a estrutura formal das relag6es entre o centro

politico e o poder local. Pretende-se, nomeadamente, perceber at6 que ponto

esse enquadramento condicionou a acgSo das administrag6es municipais e

que repercuss6es teve sobre o perfil social do grupo. uma interrogagao que,

pese embora o traqo centralizador que define o modelo de administragio

territorial implantado pelo regime liberal, nio perde de vista que o efectivo

controlo central da acgSo polltica e da capacidade de penetragSo territorial do

Estado ficavam aqu6m do projectado em termos de imagem de centraliz"edszt.

Mesmo nas conjunturas2a em que o centro polltico nomeava directamente as

administrag6es municipais, mantinha-se a necessidade de negociagSo entre o
centro polltico e os poderes localmente instaladoszs.

Conhecido o quadro legal e reflectidas algumas das suas incid$ncias

sobre a esfera de ac96o da elite municipal, a segunda secgSo do capitulo sexto

tem por objectivo apurar o perfil social da elite polltico-administrativa. Sendo o

zs Cf. Pedro Tavares de Almeida, 1995, /4 Construgdo do Estado Liberat. Elite Potitica e Burocracia
na 'Regeneragdo'(/851-/890), vol. ll, Lisboa, FCSH - Universidade Nova de Lisboa (dissertagio de

doutoramento policopiada), pp.235-241 .

24 Parao periodo considerado, isso tornou-se prdtica corrente pouco depois do Golpe Militar de 28

de Maio de 1926 - d. Capitulo 6do presente estudo.

zs Cf. Fernando Ruivo, 2000, O Estado Labirintico. O poder relacional entre poder local e central em
Portugd, Porto, Afrontamento, pp. 48-87. 68-84.
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municipio um " escenario privilegiado para la distribuci6n de los recursos y para

la gesti1n del poder delegadd'26 os seus dirigentes municipais, como

mediadores e distribuidores de tais recursos, assumem um protagonismo de

primeira ordem na vida priblica concelhia. A consulta da documentagdo

camardria, com particular relevo para as actas das vereag6es, 6 a principa!

documentagSo usada para identificagSo nominativa dos individuos que fizeram

parte da elite polftico-administrativa concelhia entre 1890 e 1934. Depois

procede-se ao apuramento do seu perfil social cruzando estas informaq6es

com as constantes nos cadernos de recenseamento eleitoral, sobretudo, mas

tamb6m com dados colhidos nos peri6dicos locais. Um perfil que serS tamb6m

escrutinado atendendo aos efeitos que sobre o mesmo tiveram as mudangas

politicas e de regime ocorridas ao longo do periodo em estudo, ou seja, em

busca da identificag6o de possiveis reestruturag6es ao nivel das elites locais.

O capitulo s6timo tem como prop6sito analisar a acaSo ptiblica dessas

mesmas elites atrav6s do que ousamos designar aqui como um mdtodo de

sondagem. Reconstituem-Se e analisam-Se oS argumentos, os projectos e as

pr6ticas das elites politico-administrativas eborenses relativamente a um

campo da acgSo municipal que foi considerado pelos protagonistas coevos

como vector de primeira importincia para a modernizag6o da cidade: o projecto

de construgSo das modernas infra-estruturas de Saneamento e captagSo

distribuigSo e abastecimento de 59ua.

Atendendo aos objectivos discriminados, as actas das vereagOes, por

serem o testemunho autorizado e regular da administragSo municipal, afirmam-

se como nfcleo documental indispensdve!, e privilegiado, para

acompanhamento sistem6tico do processo. Por6m, como esta mem6ria oficial

valoriza sobretudo a fungSo integradora do poder local, as tens6es e conflitos

que surgiam eram normalmente narrados de forma eliptica. Dai a preocupaqSo

em se completar o que ficou registado em acta com as informag6es difundidas

pela imprensa local e tamb6m com a correspond6ncia oficial. A imprensa,

zo Anaclet Pons e Justo Serna, 1992, La ciudad extensa. La burguesia comerciahfinanciera en la

Valencia de mediados del XIX Valencia, Historia Local / 9 - Diputaci6 de Valencia, p.82.
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enquanto espago de difusSo e afirmagSo de correntes de opiniSo diversificadas,

e at6 antagonicas, de visibilidade a dimensdo p0blica da questdo do

saneamento e permite uma leitura mais complexa das posigoes e dos

interesses em presenga. A documentagio epistolar permitiu que se

conhecesse, do ponto de vista das relag6es institucionais e de tuteta, a forma

como o poder local e o poder central trataram o projecto das modernas infra-

estruturas: as negociag6es, compromissos e conflitos que suscitou, ou de que

apenas foi o pretexto.

Encerra-se, assim, a apresentag6o sistemdtica da logica expositiva do

estudo. cada um dos capitulos, embora estruturado numa sequGncia que tem
por objectivo reflectir de forma articulada sobre o tema da investigagSo, disp6e

de uma coer6ncia pr6pria que permite a resenha de conclus6es parciais. No

conjunto, configuram diferentes faces de um poliedro, m0ltiplas

perspectivas/possibilidades de reflectir sobre o tema da estratificagdo social e
da acQSo ptiblica das elites eborenses, entre o fim da Monarquia e o infcio do

Estado Novo.

Em fltima anSlise, o presente estudo pode, a partir do caso de Evora,

contribuir para um melhor conhecimento da Hist6ria social - e politica - do

Portugal contempor6neo, em grande medida ainda por tazer, e que ter6 de
passar por levantamentos assentes em fontes prim6rias e por uma cuidada

atengSo ds especificidades locais e regionais.





Cnplrulo 1

Os necENSEAMENToS ELEIToRAIS: UMA FoNTE PARA o ESTUDo DoS

GRUPoS e oIruAnltIcAS SocIAIS
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1.1. - lnformagdes constantes nos cademos de recenseamento

Os recenseamentos eleitorais do concelho de Evora s5o o conjunto

documental a partir do qual se pretende estabelecer o perfi! dos grupos

constitutivos do universo social eborense, ao longo das quatro d6cadas em

estudo.

outras fontes, nomeadamente os censos da populagdo e os anudrios

comerciais, serSo usadas como complemento das informag6es disponibitizadas
pelos recenseamentos.

Uma vez que o principal esforgo analitico incide sobre os

recenseamentos, h6 que escrutinar atentamente as finalidades que presidiam d
elaboragSo destas listas e reflectir sobre a fiabilidade dos dados inclusos.

Os arrolamentos de eleitores corporizavam os principios liberais de
participagSo dos cidadSos na vida politica do pa[s, estabelecendo a fronteira
entre quem podia votar e ser eleito e o resto da populagdo. por este motivo, a

feitura das listas era, a um tempo, um trabalho de triagem baseado em crit6rios
estabelecidos pelas leis eleitorais vigentes entre 1gg0 e 1930, e campo de
disputas para constituigSo de um corpo de eleitores favor6vel e legitimador dos
actos e resultados eleitorais. A percepqdo sobre a centralidade dos

recenseamentos para a vida polltica da 6poca motivou acesas pol6micas sobre
a lisura do trabalho dos responsdveis pela sua elaboragio e foi argumento de
suporte para mudan9as na legislagSo eleitoralt. O simples enunciar destes
topicos ilustra a sensibilidade dos recenseamentos ds dindmicas pr6prias do
campo politico, e, se tal facto nao os invalida enquanto recurso para a
investigagSo e estudo dos grupos sociais, implica uma atengio permanente ao
que ocorre nesse mesmo campo e um trabalho de cotejo sistem6tico para

interpretagSo dos resultados.

t cf. Pedro Tavares de Almeida, 1991, op.cit, pp. 42-s e Fernando Farelo Lopes, 1g91,
"Clientelismo, <crise de participaqSo> e, deslegitimagSo na I Repriblica", Andlbe Social, Vol. XXVI
(111), pp. 401-415 e, idem, 1994, Poder Potitico e Caciquismo na la Repibtica portuguesa, Lisboa,
Estampa, pp. 113- 23.
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Sublinhada a especificidade desta fonte, esclareqam-se as raz1es

subjacentes ir opg6o de privilegiar os recenseamentos para investigagdo

sistemStica e continuada. Os r6is de eleitores eram organizados segundo

preceitos que a lei previa de aplicag6o uniforme em relagdo ao conjunto das

populag6es, eram objecto de actualizaqSo anual e disponibilizam informag6es

diversificadas sobre os inclusos (cf. Tabela nol). Particularize-se, ainda, a base

nominativa das informag6es discriminadas que, mediante o cruzamento com

outras fontes, enriquece a bateria de dados que ajudam d definigdo do perfil

social dos individuos e os situam nos respectivos contextos sociais. Ou seja,

facilitam a articulagSo entre o estudo dos contextos e o estudo dos percursos

individuais e de segmentos sociais mais circunscritos.

para cobertura do periodo em que se pretende estudar, recolheram-se

recenseamentos que, na Sua maior parte, respeitam uma periodicidade

decenal: 1891, 1900, 1910, 1911,1915, 1918, 1920 e 1930.

Embora um arco de vinte anos fosse suficiente para a apreensdo dos

ritmos geracionais, a opqSo metodol6gica por intervalos sobretudo decenais

obedeceu aos seguintes objectivos: apurar em que medida as oscilag6es no

montante global dos recenseados decorreram de condicionantes legais e/ou de

manipulag6es efectuadas quando da organizaqSo dos cadernos; apreender

qual a repercussSo das alterag6es da legislagSo eleitoral sobre o grupo dos

recenseados e, atendendo aos v6rios atributos que identificam cada um dos

arrolados nos cadernos, o que pode dai inferir-se quanto ao perfil social da

populagSo do concelho de Evora.

O facto de o primeiro recenseamento usado ser de 1891 prende-se com a

circunstdncia de quando os dados comeqaram a ser recolhidos ndo ter sido

possivel o acesso ao arrolamento do ano anterior. Esta minima discrepdncia

n6o influi nos resultados, nem desvirtua a periodicidade enunciada, uma vez

que ndo ocorreram alterag6es legais e n6o se registou no concelho de Evora

facto que originasse oscilag6es significativas no montante de recenseados.

Como oS cerca de quarenta anos em estudo compreendem mudangas de

regime e frequentes alterag6es na legislagdo eleitoral, em certos momentos foi
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necess6rio apertar a grelha analltica e considerar alguns anos no intervalo da

d6cada. O recenseamento de 1911 foi usado para se aferir o alcance das

alterag6es ocorridas com a instauragSo da Repriblica sobre o corpo eteitoral do

concelho; o de 1915 para se perceberem as implicag6es da legislagio

republicana que restringiu o direito de voto aos individuos do sexo masculino

que provassem saber ler e escrever; o de 1918 ilustra a rinica situagSo de

sufr6gio universal masculino verificada em todo o periodo.

Tabela nol r lnformag6es constantes nos recenseamentos eleitorais do
concelho de Evora (1891-1930)

lnformag6es sobre os

recenseados 2 1891 1900 1910 1911 1915 1918 1920 1930

ldade

Estado Civil

Resid6ncia

Profissio

Distingdo entre eleitores e elegiveis

Requisito de inscrigio

Rendimento

Cargos para que sio elegiveis

Maiores contribuintes

Habilitag6es literSrias

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fonte: Recenseamentos
1920,1930.

ancelho de , 1900, 1910, 1911, 1915, 1919,

No seu conjunto, embora a

tendesse a diminuir ao longo do

mencionados, em conjugagSo com

diversidade de informag6es veiculadas

periodo em andlise, os recenseamentos

outras fontes, ou considerados de forma

2 Entre a diversa legislagSo eleitoral compulsada, apenas a Lei no3 de 3 de Julho de 1913 foi

explicita ao circunscrever concessSo do direito de voto aos individuos do sexo masculino. por6m,

nenhum dos recenseamentos eleitorais analisados no 6mbito da investigaqSo reservou qualquer

coluna, na respectiva mancha gr6fica, paru a distingSo de g6nero. SituagSo que remete para a
exist6ncia de uma prdtica, por parte das autoridades recenseadoras, de n5o consideraqio das

mulheres como fazendo parte do universo dos cidadSos com direitos de cidadania politica.
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isolada, possibilitam diferentes dngulos de reflexdo sobre a sociedade

eborense.

1.2 4ontertos bgais de produgdo dos recenseamentos eleitorais

1.2. 1 - As autoidades recenseadoras

J5 se mencionou que a an6lise dos recenseamentos implica uma atengSo

constante irs implicag6es das lutas politicas e das mudangas legais sobre os

dados neles constantes.

As pol6micas motivadas por alegadas fraudes eleitorais foram elemento

integrante da vida polftica portuguesa entre 1890 e 1930. As aca6es

fraudulentas tanto podiam ocorrer durante os actos eleitorais como na fase de

arrolamento dos eleitores, mediante a constituigSo de listas de votantes

favor5veis aos interesses dos respons6veis pela inscrigdo dos cidaddos nos

cadernos eleitorais. Sublinhe-se, no entanto, que o apuramento dos factos ndo

era mat6ria fdci! e as acusag6es faziam parte da retorica do confronto politico.

Os argumentos esgrimidos, mais ou menos condizentes com a realidade dos

factos, eram usados nas contendas entre os adversSrios pollticos, com intuitos

de legitimagSo das respectivas posig6es. Acrescente-se, ainda, que os estudos

relativos ao funcionamento do sistema eleitoral portugu6s para o periodo em

an6lise nio disponibilizam informag6es para um balango consolidado quanto i
dimensSo das alegadas fraudes e manipulag6es, em particular no que diz

respeito d elaboragSo dos cadernos3.

De qualquer modo, a necessidade de contengSo das arbitrariedades

cometidas pelas autoridades recenseadoras foi argumento justificativo para as

sucessivas alterag6es ao quadro legal. Em 1890, a legislagSo em vigor, a lei de

3 Os estudos a que nos referimos estSo inventariados na primeira nota do capitulo seguinte do

nosso trabalho.
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8 de Maio de 1878, preceituava que as comiss6es de recenseamento

constassem de sete individuos em condig6es de serem eleitos para cargos

municipais e aprovados pelos quarenta maiores contribuintes do concelho,

mediante lista proposta pelo presidente da c6mara. Quando a lista ndo reunia

tr6s quartos dos votos previa-se que tr6s lugares ficassem para representagdo

da minoria. com o Decreto de 28 de Margo de 1895, estas comiss6es foram

substituidas por outras, constitu[das por tr6s membros: um, o presidente,

nomeado pelo juiz de direito, outro indicado pela cdmara municipal e o terceiro

escolhido pela comissSo distrital. A mesma lei conferia aos secret6rios das

c6maras atribuiq6es para organizarem os livros de recenseamento. Em 18g9,

com a lei de 26 de Julho, as atribuig6es dos ditos secretdrios foram ampliadas

e as comiss6es modificadas, embora mantendo-se o mesmo nfmero de

vogais: um era o pr6prio presidente da cdmara municipal, outro o conservador

da comarca e o terceiro um cidadSo nomeado pelo juiz de direito de entre os

elegiveis para cargos administrativos com residGncia no concelho. A legislaqio

eleitoral de 4 de Agosto de 1901 acabou por suprimir as comiss6es de

recenseamento: transferiu para o juiz de direito da comarca a autoridade de

ordenar a rectificagSo dos erros, omiss6es e iregularidades, o administrador do

concelho ficou com a tarefa de fiscalizar e tazer cumprir as disposig6es legais,

e o secretdrio da c6mara ficou com plenas atribuig6es para organizar as

relag6es de eleitores. O legislador justificava a supress6o com o argumento de

que as solug6es tentadas anteriormente nio tinham resolvido a questio da

parcialidade das autoridades recenseadoras, acusadas de moldarem os

recenseamentos ao sabor das respectivas convenidncias politicas. A solugSo

agora encontrada colocava os trabalhos de recenseamento sob a algada do

agente do governo e do magistrado judicial, retirando poderes aos

representantes eleitos pelas populagOes.

A Repfblica recuperou a figura das comiss6es de recenseamento. o
Decreto de 14 de Margo de 1911 preceituava que os presidentes das cdmaras

seriam, por iner6ncia, os presidentes das comiss6es, das quais tamb6m fariam
parte os presidentes das juntas de par6quia da respectiva circunscrigSo; os

trabalhos seriam fiscalizados pelos administradores de concelho; querendo, as
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comiss6es podiam recorrer ao secretario da camara para auxilio nos trabalhos

de organizagSo das listas. A recuperagio, por6m, foi ef6mera. A lei eleitoral de

3 de Julho de 1913 fazia depender os trabalhos de actualizagSo dos

recenseamentos do "funciondrio recenseadof , o chefe de secretaria da

c6mara, auxiliado pelos respectivos empregados; o juiz de direito da comarca a

que pertencia a sede do concelho tinha autoridade para ordenar as correca6es

que fossem necessdrias e as suas decis6es podiam ser recorridas para o

tribunal da relagSo do distrito; as comiss6es ficavam omissas. A legislaqSo

sidonista de 11 de Margo de 1918 voltou i figura das comiss6es, mas o

interregno terminou quando o Decreto de 1 de Margo de 1919 retomou as

orientag6es que tinham prevalecido a partir de 1913. O Decreto 16286 de 1928

seguia-as e especificava, ainda, que o recenseador deveria remeter, nos vinte

e cinco dias seguintes ao findar das operagOes, uma c6pia aut6ntica de todo o

recenseamento d DirecgSo Geral da Administragdo Politica e Civil do Minist6rio

do lnterior e outra ao governador civi! respectivo. O tiltimo recenseamento

analisado neste estudo, o de 1930, foi elaborado de acordo com este quadro

legal.4

Do percurso pelos contextos legais e politicos de produgSo dos

recenseamentos ressalta uma tend6ncia clara: crescente recurso ao

desempenho do poder judicial como mecanismo formal para se preservar a

4 Os recenseamentos eleitorais tinham dmbito concelhio, excepg6es feitas em relagSo a Lisboa e ao

Porto, onde a circunscrigSo adoptada era o bairro. Por este motivo tivemos por refer6ncia as

determinag6es legais que se adaptavam aos concelhos, embora a legislagSo fizesse as

especificag6es adequadas aos bairros. Para um acompanhamento detalhado da evolugSo legislativa

sobre eleig6es dispomos hoje de duas importantes compilag6es. Uma, da responsabilidade de

Maria Namorado e Alexandre Sousa Pinheiro (1998, Legislagdo Eleitoral Portuguesa. Tertos

Histdricos. 1820-1974, Lisboa, CNE) reproduz a sucessiva legislagSo eleitoral para um periodo

alargado do Portugal contempordneo. O outro trabalho, da autoria de Pedro Tavares de Almeida,

1998, Legistagdo Eleitoral Portuguesa 1820 - 1926, op. cit., para al6m da reprodugdo dos textos

legais, disp6e de uma introdugSo na qual autor destaca e comenta o sentido das modificag6es legais

mais relevantes. Para o perlodo entre ',l890 e 1926, compuls6mos as transcrig6es dos textos legais

constantes das p5ginas 3O7 a719 do mencionado livro. As considerag6es sobre o enquadramento

legal do recenseamento de 1930 basearam-se na legislagSo publicada no Anudrio da Direcado

Geralda Administragdo Politica e Civil,1930, 23o ano, Lisboa, pp. 493-8.
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distdncia em relagSo ds press6es das forgas partiddrias; crescente inger$ncia

do poder politico central nos trabalhos de elaboragSo dos recenseamentos,

quer por intervengSo directa dos seus representantes, quer colocando o
funcion5rio recenseador, revestido de aparente neutralidade burocr6tica, no

6mago do processo. A mudanga de regime ocorrida em 1910 s6 pontualmente

inflectiu as orientag6es desenhadas pela lei de 1901 e tamb6m n6o estancou

as pol6micas sobre as hipot6ticas fraudes ocorridas durante os arrolamentos

dos votantes. A turbuldncia verificada a este nivel 6 apontada como um

estrangulamento do sistema politico a que a Repfblica nio teria conseguido

dar resposta satisfat6ria e, por isso mesmo, motivo de fragilizag6o do proprio

regimes.

Em que medida os recenseamentos do concelho de Evora partilhavam e

reflectiam estes problemas e qua! a sua influ6ncia sobre a fiabilidade dos

respectivos dados, sao interrogagoes cujas respostas implicam que se

s Sobre as pol6micas motivadas pelos crit6rios legais aplicados na elaboragSo dos recenseamentos,

sobre as manipulaq6es a que davam origem e sobre as respectivas den(ncias cf., para a Monarquia

constitucional: Jos6 Manuel sobral e Pedro Tavares de Almeida, 19g2, op. cit., pp.650-4, pedro

Tavares de Almeida, 1985, <Comportamentos eleitorais em Lisboa (1878-1910), Andlise Sociat,

no85, pp.124-5 e idem, 1991, Eleigdes e Caciquismo no Portugal Oitocentista, Lisboa, pp. 42-S; para

a Reptblica, cf. Fernando Farelo Lopes, 1991 , <Clientelismo, "crise de participagio" e

deslegitimagSo na I Reprlblica>>, Andlise Social, no11 1, pp. 408-10, e idem, 1gg4, poder politico e
Caciquismo na la Repdblica Portuguesa, Lisboa, pp. 113- 23.

Cf., tamb6m, Maria Filomena M6nica, 1996, <As reformas eleitorais no constitucionalismo

mon6rquico, 1852 - 1910), Aniilise Socr?t, no'139, pp. 1039-84. O artigo analisa o significado das

reformas eleitorais do periodo a partir das controv6rsias parlamentares, dos argumentos esgrimidos

entre os adversdrios e das formulaq6es legais decorrentes e integra-as na evolugio das conjunturas
pollticas. Embora o t6pico dos recenseamentos seja tratado numa perspectiva que s6 pontualmente

coincide com a que pretendemos desenvolver no nosso estudo, mais uma vez fica evidenciada a

centralidade destes documentos para o processo polltico e a sua exposigSo ds mudanqas

conjunturais. Rui Ramos (2004, "Para uma hist6ria politica da cidadania em Portugal", Andlise
Social, vol' XXXIX ('172), pp.547-569) explica as raz6es da restriqSo do direito de voto instaurada
pelos dirigentes do PRP pouco depois de assumirem o poder, pela sua defesa de um projecto civico
de cidadania segundo o qual a "a capacrdade civil ndo imptiaua a capacidade potiticd'e, como tal,

o direito de voto devia caber apenas aos cidad6os habilitados pela sua capacidade e pela sua
"devogdo civicd' ao novo regime.
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analisem outros aspectos da legislag6o eleitoral vigente ao longo dos anos em

estudo.

1.2.2 -A elabongflo dos ademos de recenseamento

Uma vez que o arrolamento de eleitores era organizado tendo como

refer@ncia as circunscrig6es administrativas concelhias, 6 pertinente esclarecer

que as fronteiras do concelho de Evora permaneceram as mesmas em todos

os recenseamentos recolhidoso. Como os totais concelhios eram estabelecidos

a partir de levantamentos por freguesias, 6 importante precisar que tamb6m

estas circunscrig6es n6o sofreram modificag6es. Contabilizaram-se sempre 20

freguesias, cujas designag6es Se mantiveram aos longo dos vdrios anos

considerados para an6lise7. A estabilidade dos espagos administrativos a partir

dos quais se procedia ao acantonamento dos eleitores eborenses exclui o

o Em 1895 o concelho de llvora anexou o concelho de Viana do Alentejo, mas a situagSo apenas se

manteve at6 1898. Cf. os decretos de 26 de Setembro de 1895 (Collecqdo Official de Legislagdo

Portugueza,1896, Lisboa, lmprensa Nacional) e de 13 de Janeiro de 1898 (1899, Collecado Official

de Legistaedo Portugueza, 1899, Lisboa, lmprensa Nacional), que estabeleceram, respectivamente,

a supressSo e a restauragSo do concelho de Viana do Alentejo.

7 36, Santo Antdo, S5o Mamede e S5o Pedro eram as freguesias da cidade, de longe as mais

populosas e com maior nfmero de recenseados; S5o Bento de Pomares, Nossa Senhora da Torre

de Coelheiros, S5o Miguel de Machede, S5o Marcos da Ab6bada, S5o JordSo, S5o Vicente de

Valongo, S5o Vicente do Pigeiro, Nossa Senhora da Graga do Divor, Nossa Senhora de Machede,

S5o Bento do Mato, S5o Br6s do Regedouro, Nossa Senhora da Boa F6, S5o Sebasti5o da

Giesteira, S5o Mangos, S5o Matias e Nossa Senhora da Tourega eram as freguesias rurais.

No Recenseamento Geral da Populaq6o de 1960, a elaborag6o dos quadros respeitantes d

evoluqSo da populagSo residente no concelho de Evora entre 1864 e 1960 obrigou ao agrupamento

de freguesias para tornar possivel a an6lise comparativa, dadas as alterag6es sofridas por estas

circunscrig6es administrativas ao longo dos anos considerados. As notas de esclarecimento que

acompanham os quadros discriminam as datas e as leis que permitiram as anexag6es e

desanexaq6es das freguesias e alterag6es de nomenclatura (cf. X Recenseamento Geral da

Populagdo, tomo l, volume 10, Lisboa, pp.44 e 140-1). Embora estas informag6es refiram que as

freguesias eborenses sofreram mudangas concomitantes aos recenseamentos recolhidos, o facto 6

que os cadernos que compuls5mos mantiveram nos anos posteriores o elenco de freguesias usado

em 1891.



45

efeito modificagdo das chcunscrigOes administrativas, dos factores a ter em

conta para se avaliarem as mudangas ou perman6ncias quanto ao perfil dos

recenseados.

J5 uma outra vertente da legislagSo eleitoral que vigorou durante os anos

em estudo necessita ser devidamente equacionada. Como o recenseamento

era facultativoa, alguns dos potenciais eleitores podiam nio figurar nos

cadernos sem que isso resultasse de manobras intencionais; bastava que nflo

fizessem as diligdncias necess6rias d respectiva inscrigdo. para se

acautelarem situag6es destas, a legislaqSo eleitoral tendeu a tornar quase

autom6tico o registo de determinadas categorias de eleitores. No Decreto de

28 de Margo de 1895 o legislador explicitava que o trabalho dos recenseadores

se deveria limitar cadavez mais d exclusSo ou inclusio de eleitores <<em vista

de documentos e das informagdes officiaes>. No caso dos eleitores pela prova

de censo, cabia ao escrivio da fazendafazer <<relagdo o{ficial> dos individuos

que tinham condig6es para serem arrolados; os eleitores por habilitagSo

deviam eles pr6prios requerer a inscrigdo, comprovando que sabiam ter e
escrever mediante documento reconhecido pelo tabeliSo. Quem tivesse

mudado de residEncia devia, por sua iniciativa, munir-se da documentag6o

prevista na Iei e apresentar-se perante as autoridades recenseadorase. A lei de

26 de Julho de1899 ampliava o ro! dos fornecedores de relagOes oficiais, os

p5rocos organizavam, por freguesias, listas com os nomes de todos os que

tivessem qualquer curso de instrug6o especial ou superior; os chefes dos

serviqos prlblicos enviavam os nomes dos respectivos empregados que

pudessem ser registados pelo censo; e os comandantes das forgas militares

faziam inventdrio de todos os oficiais com resid6ncia no concelho. Com tais

determinagOes pretendia-se que os trabalhos de recenseamento se

aproximassem <<tanto quanto possivel a uma estatistica>> formutada por uma

entidade oficial, com base em documentos que lhe eram apresentados. o

8 Segundo Pedro Tavares de Almeida tal situagSo era conforme aos principios do individualismo

liberal e comum d maioria dos paises europeus (cf. 1991, op. cit., p. 44).

e Pedro Tavares de Almeida, 1998, op. cit., p.348 - Z4g.
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Decreto de 8 de Agosto de 1901 acentuou a vertente burocr6tica do trabalho do

funcion6rio recenseador, explicitando a necessidade de se fixar taxativamente

os casos em que este, ao fazer a revis6o do recenseamento, deveria eliminar

os eleitores inscritos: obito, mudanga de domicilio politico e perda da quota

censltica necessSria, mas sendo estes factos comprovados por documentos

oficiais.

A legislagSo republicana ndo se afastou muito de tais procedimentos. A lei

eleitoral de 1911 reeditou as comiss6es recenseadoras. A partir das

informag6es constantes no riltimo recenseamento procediam i Iimpeza dos

cadernos, retirando os falecidos, os que n6o reuniam as condig6es de

<<eleitoralidada> definidas na lei, os que a data do primeiro dia do

recenseamento n6o residissem no concelho. Depois, de <<motu propria>, ou por

requerimento dOS interessados, a Sua tarefa era inscreverem todos oS

indivlduos ainda n6o recenseados, mas que reuniam condiq6es para tal.

Mantinha-se o principio do envio de listas por parte dos pSrocos e dos oficiais

do registo civil, chefes de servigo priblico dos concelhos e comandantes

militares, a tftulo de <<subsidio de verificagdo da capacidade eleitorah>. A lei de

3 de Julho de 1913 extinguiu as comiss6es e confiou aos chefes de secretaria

das cdmaras municipais a tarefa de elaboragSo dos recenseamentos. Faziam-

no a partir das informag6es compiladas e enviadas pelas v5rias autoridades

p0blicas do concelho e dos requerimentos dos cidadSos interessados em que

os respectivos nomes constassem das listas. O recenseamento de 1930 foi

elaborado segundo principios similares, embora a legislagdo eleitoral que d

6poca vigorava definisse com maior minucia as tarefas e o grau de

responsabilizag6o dos presidentes das juntas de freguesia e respectivos

regedores. 1o

to - Decreto no16286 de 24 de Dezembro de 1928, Anudrio da Direcqdo Geral da Administraqdo

Potitica e Civil1930, 23o ano, Lisboa, pp. 493-8. Segundo Manuel Braga da Cruz (1988, O Partido e

o Estado no Salazarismo, Lisboa, Presenga, pp. 194-204), a maior especificagSo das tarefas

cometidas ds autoridade de freguesia, bem como o correspondente acr6scimo de responsabilizaglo

das ditas autoridades no processo de recenseamento, teriam contribuido para o mais elevado
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A disponibilizagSo de informag6es pelas vias oficiais era a resposta legal

para se acautelarem tanto as eventuais manipulaqOes dos cadernos como as

incorrecg6es e omiss6es decorrentes da falta de iniciativa dos potenciais

eleitores. A legislagSo eleitoral procurava obstar a situag6es desta indole

favorecendo a inscrigSo quase autom6tica de cidad6os que, por v6rias raz6es,

eram arrolados noutras inst6ncias da administragSo ptiblica, militar e religiosa.

O mesmo sentido tinha o articulado que obrigava d exposiqSo de uma c6pia do

recenseamento em local priblico durante alguns dias: os interessados poderiam

conferir e, eventualmente, reclamar sobre a respectiva situagSo.

1.2.3 - Os requisitos dos cidaddos eleitores

De entre os factores que determinam a inclusSo ou exclusSo dos

individuos nos cadernos de recenseamento, assumem particular relevo os

requisitos legais necessdrios ao exercicio da cidadania politica. Com base

neles se constituia o corpo eleitoral que, pela via electiva, fundamentava a

autoridade dos governantes e legitimava o sistema politico. Embora os

recenseamentos pudessem ser objecto de arbitrariedades e manipulaq6es

susceptlveis de afectarem o universo dos recenseados, eram os preceitos

legais que definiam quem podia votar e, desse modo, estabeleciam o perfil

social dos potenciais eleitores.

Entre 1891 e 1930, a legislaqSo que definia os requisitos para exercicio

do direito de voto sofreu mudangas significativas. Mantiveram-se no entanto

algumas orientagOes, entre elas o direito de sufr5gio limitado aos individuos do

sexo masculinoll maiores de idade, considerando-se esta a partir dos 21

anos12.

n0mero de eleitores at6 entSo registado (1.092.591), ou seja, 16,50/o da populagSo total do

continente e ilhas (6.634.300).

11 De todo o periodo em andlise, s6 a partir da lei no3 de 3 de Julho de 1913 passou a especificar-se

que os cidadSos eleitores eram somente os individuos do sexo masculino. At6 ent6o a lei fora
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Em relagSo i definig6o do domicilio polltico, tanto as leis eleitorais

mondrquicas como as republicanas que incidem sobre o periodo em an6lise

tendiam a identific6-lo com o local de residOncia habitual. Em resultado disto,

os arrolamentos eleitorais do concelho de Evora eram compostos por gente

com resid6ncia nesta circunscrigdo territorial durante a maior parte do ano ou,

numa especificagSo legal mais criteriosa, durante os seis meses anteriores d

elaboragSo do recenseamentol3.

omissa em relagSo a esta questSo, presumindo-se embora o que em 1913 ficou como letra de lei. As

tentativas de exercicio do voto por parte das sufragistas em 191 'l motivaram os esclarecimentos

legais de 1913. Cf., nomeadamente, Joel SerrSo e A. H. de Oliveira Marques gn.), 1991, Nova

Histdria de Portugal, vol. Xl: Portugal da Monarguia para a Repdblica (coord. de A. H. De Oliveira

Marques), Lisboa, Presenga, p. 418 e Pedro Tavares de Almeida, 1998, op. cit., p.729.

12 A lei eleitoral de 26 de Julho de 1899 concedia o direito de voto aos menores de 2'1 anos que

tivessem curso superior ou especial (cf. Capitulo l, artigo 10 $ 0nico), mas esta disposigSo foi

eliminada pelo Decreto de 8 de Agosto de 1901 , que n5o previa quaisquer excepq6es d maioridade

dos 21 anos.

Alguns anos mais tarde, em contexto institucional e politico bastante diferente, o Decreto no14.802

de 18 de Dezembro de 1928 determinou que, mesmo sem terem atingido os 21 anos, podiam ser

eleitores todos os cidad6os portugueses do sexo masculino que fossem emancipados, ou

possuidores de um diploma de curso superior obtido em estabelecimento portugu6s ou estrangeiro

(cf . Anudrio da Direc7do Geral da AdministragSo Politica e Civil, '1930,23o ano, Lisboa, pp. 493-8).

13 As leis eleitorais em vigor at6 d proclamagSo da Repriblica, com efeitos sobre os recenseamentos

de 1891, 1900 e 1910, estabeleceram para domicilio eleitoral o concelho ou bairro onde o potencial

eleitor residia a <<maior parte do anot. Para os empregados priblicos, considerava-se o sitio em que

exerciam d data do recenseamento; os militares eram recenseados no local onde d 6poca do

arrolamento tinham o seu quartel de habitagSo (sobre este assunto cf., nomeadamente, o Decreto

de 30 de Setembro de 1852, arligo2To, XlV, S 10, Lei de 26 de Julho de 1899, artigo 12o e Decreto

de 8 de Agosto de 1901, artigo 15o).

A legislaq6o que enquadrou a elaboraqSo do primeiro arrolamento eleitoral republicano, o de 191 1 -
que acabou por ser uma revisSo a partir das informag6es contidas no recenseamento que lhe era

anterior - , estabeleceu como crit6rio de inclusSo dos cidadSos at6 entSo nio recenseados, mas que

preenchiam as categorias de eleitoralidade, o serem residentes no concelho 2r data do primeiro dia

do recenseamento. (cf. o Decreto-Lei de 14 de Margo de 191 1, artigo 160, S 1o e $ 20; o Decreto-Lei

de 5 de Abril de 1991 modificou o anterior em alguns aspectos que n5o este). A lei no3, de 3 de

Julho de 1913 (artigo 16o e$ 1o), estabeleceu que os eleitores deviam ser inscritos no concelho onde

residissem h6 pelo menos seis meses e, para as cidades de Lisboa e Porto, que residissem nos

bairros respectivos d data do recenseamento; os oficiais nos concelhos em que exerciam as sua
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Nos aspectos mencionados, a legislagdo mon5rquica e republicana

coincidiram, mas em relaqio a outras determinagOes legais para formagdo do

corpo eleitoral as diferengas foram significativas. A monarquia libera! instituiu o

censo em requisito crucial para o direito de sufr6gio. A longa vig6ncia da Carta

Constitucional de 1826 favoreceu esta situaqSo, dado que o regime censitdrio

estava previsto no proprio texto constitucional. No entanto, at6 d instauragSo da

Rep0blica, a legislagSo eleitoral ordindria que foi sendo publicada introduziu

modificag6es quanto ao montante e mecanismo de apuramento dos valores do

censo e este passou a funcionar em conjunto com outros requisitos para a

determinagdo do direito de voto. Em consequ6ncia, os eleitores podiam ser

recenseados pelo crit6rio censit6rio, " literdrid' , ou por serem chefes de familia.

No recenseamento de 1891, elaborado segundo as orientag6es da lei de

8 de Maio de 1878, eram arrolados como eleitores os individuos que tinham

renda liquida anual igual ou superiora 100 mil r6is1a, que provassem saberter

fung6es e os pragas de pr6 pela terra de naturalidade. O Decreto no 5184, de 1 de Margo de 191g,

mantinha o determinado em 1913 e sob sua orientagSo que se elaborou o recenseamento de 1920.

Quanto ao recenseamento de 1930, organizado pelo Decreto no 16286 de 24 de Dezembro de 1928
(cf. artigo 50, 8ob), previa a eliminag6o dos individuos que tivessem mudado de resid6ncia parafora
do concelho, bairro ou circunscrigSo hd mais de seis meses.

14 Nesta mat6ria a lei de 1878 remetia para o artigo 50 do no1 do Decreto eleitoral de 30 de

Setembro de 1852, segundo o qual a renda anual de 100 mil r6is deveria ser proveniente de bens

de raiz, capitais, com6rcio, ind0stria, ou emprego inamovivel. O artigo 60 do mesmo decreto

especificava que eram considerados como tendo a dita renda:

"S/o Os que no ultimo langamento immediatamente anterior ao recenseamento houverem sido
collectados:

l. Em 10$000 r6is de decimas e impostos anexos de jurog, f6ros e pensdes ou quaisquer proventos

de empregos municipaes, miseric6rdias, ou hospitaes.

ll. Em 5$000 rdis de decima e impostos annexos de predios rusticos e urbanos arrendados.

lll. Em l$000 rdis de decima e impostos annexos ou de qualquer outra contribuigdo directa de
predios rusticos ou urbanos ndo arrendados, e de qualquer rendimento proveniente de industria.

lV. Ou tambem em mais de 19000 rdis dos quatro por cento sobre a renda das casas.

$ 20 Sdo tambem considerados como tendo a mesma renda:

l. Os empregados do Estado em effectivo seruigo, jubitados, aposentados, addidos ou reformados, e
os que pertenqam ds repartigdes extinctas, que tiverem de ordenado, soldo ou congrua 100$000

rdis.

ll. Os egressos que tiverem 1009000 de prestagdo annual.
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e escreverls ou fossem chefes de familialo. O corpo eleitoral constituia-se

mediante uma pluralidade de crit6rios que estendiam o direito de voto a

segmentos da populagSo at6 entSo excluidos por ndo disporem da renda

necessSria ou n6o exibirem titulo liter6rio suscept[vel de dispensar a prova de

censo17. Estas disposig6es foram encaradas, mesmo entre os republicanos,

como estando muito proximas do sufrdgio universalls.

O Decreto de 28 de Maio de 1895 alterou substancialmente o quadro

lega! tragado em 1878, em particular no respeitante d definigSo dos crit6rios de

inclusSo dos cidadios no recenseamento. O legislador reconhecia que a

Itt. Os pensionistas do Estado que tiverem de pensdo annual, qualquer que seja a sua ortgem,

100$000 rdis.

lV. Os aspirantes a officiaes, os sargentos ajudantes, quarteis mestres dos corpos do exercito e os

guardas municipaes, que tiverem de rendimento 12$000 rdis mensaes."

1s De acordo com o determinado pela lei de 8 de Maio de 1878, artigo 20, os individuos que

pretendessem ser inscritos no recenseamento pelo crit6rio capacitdrio de saberem ler e escrever

tinham que dirigir-se, por sua iniciativa e dentro dos prazos legais, ds autoridades competentes, e

apresentar uma petiqSo assinada por si e reconhecida pelo tabeliSo nos termos do artigo 24360 S

0nico do C6digo Civil.

16 Era considerado chefe de famllia, para efeitos de direito de voto, segundo a lei de 8 de Maio de

1878, artigo 30, aquele que h5 mais de um ano vivesse em comum com um seu ascendente,

descendente, tio irmSo ou sobrinho, ou com sua mulher e provesse aos encargos da famflia.

Presumia-se ser chefe da familia o ascendente, tio ou irmSo mais velho na ordem indicada.

17 O Decreto de 30 de Setembro de 1852, que em relag6o a este aspecto se manteve em vigor at6

ser revogado pela lei de 1878, estabelecia que se consideravam habilitados por titulos literSrios e

por isso dispensados da prova de censo: os cl6rigos de ordens sacras, os individuos que tivessem o

curso completo do liceu, que tivessem completado cursos polit6cnicos, ou das escolas naval, do

ex6rcito ou m6dico-cirurgicas, os doutores e bachar6is, os membros da Academia Real das Ci6ncias

de Lisboa, ou os professores de instrug6o priblica secundSria e superior (cf. os artigos 80 e 70 do

mencionado decreto). Ao titulo literdrio restritivo de 1852, a lei eleitoral de 1878 contrapunha o

crit6rio saber ler e escreverque, para servir de prova para efeitos de sufrSgio necessitava apenas de

assinatura do requerente, validada por autoridade competente (cf. a antepen0ltima nota).

re Pedro Tavares de Almeida, 1991 , op. cit., p.37. Para uma perspectiva sobre a hist6ria dos

modelos eleitorais, cf., nomeadamente, Raffaele Romanelli, 1998, How did they become voters? The

History of franchise in modern European representation, The Hage, Kluwer Law lnternational.
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legislaqdo anterior tivera como consequoncia a " generalizagdo do suffragid,

mas apontava-lhe os efeitos perversos. O facto de os potenciais eleitores

poderem ser arrolados com base noutros requisitos, que ndo os comprovados

pelos documentos oficiais que indicavam a base censitica, facilitava o arbitrio

das comiss6es, que <<inscreviam grande numero de eleitores indevidamente, a
pretexto de saberem ler e escrever e de serem chefes de famitia deixando

poruentura de inscrever outros em condigaes de o poderem sen>. porque o
intuito expresso n6o era reduzir o corpo eleitoral, mas precaver a fraude e o
abuso, e assentar o sufr6gio numa <<base simples e de facit verificagda>, as

novas disposig6es legais eliminavam a categoria dos chefes de familia,

mantinham o requisito capacit6rio de saber ler e escrever e baixavam a quota

do censo, passando a ter direito de voto os cidadSos colectados em uma ou

mais contribuig6es directas do estado por quantia ndo inferior a 500 r6ists. Os

recenseamentos de 1900 e 1910 foram organizados em conformidade com

estes preceitos, uma vez que a legislagSo eleitoral mon6rquica publicada

posteriormente nio contrariou as disposig6es previstas em 1895.

Omissos nos discursos legais, mas denunciados pelos opositores d nova

lei eleitoral, estavam os intuitos de contengio dos avangos eleitorais

republicanos, sobretudo em Lisboa. lmpedidos de integrar o corpo de eleitores

como chefes de famflia, os segmentos urbanos mais desfavorecidos n6o

entravam pelo censo, uma vez que muitos nem sequer pagavam impostos

directos e, porque o analfabetismo era elevado, tamb6m n6o entravam por

ls O artigo 25o,10, da lei eleitoral de 28 de Maio de 1895, especificava como contribuiq6es directas
as predial, industrial, de rendas de casas, sumptu5ria ou d6cima de juros, "ou qualquer outra

contribuigSo directa do estado, considerando-se como directas as contribuig6es assim designadas

no orgamento geral do estado" - aft.25o,2o,: pedro Tavares, 1ggg, op. cit., p. 362). com esta lei

deixaram de ser incluidos para apuramento do rendimento os adicionais irs contribuig6es directas
normalmente cobrados pelas cdmaras os quais, porque variavam de municipio para municipio,

acabavam por dar origem a desigualdades territoriais no estabelecimento da renda mlnima para um

individuo ser recenseSvel. Restava ainda a desigualdade decorrente dos cidaddos viverem em

concelhos de 1a, 2a ou 3a ordem para efeitos fiscais, de onde resultavam diferentes montantes de
colecta (sobre este assunto cf. Maria Antonieta Cruz, 1999, Os burgueses do Porto na segunda
metade do sdculo XlX, Porto, Fundagio Eng. Ant6nio de Almeida, pp. 61-7g)
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saber ler e escrever. O poder politico instituido precavia-se, assim, face aos

potenciais apoios que os republicanos poderiam conseguir num quadro de

sufr6gio alargadozo.

Com a instauraqSo da Repriblica, produziram-se mudangas importantes

no sistema eleitoral. Os requisitos censit6rios de acesso d cidadania activa, aos

quais os republicanos contrapunham a legitimidade democr6tica do sufr6gio

universal, foram revogados. Os decretos de 14 de Marqo e de 5 de Abril de

1911 estabeleceram como eleitores os cidadSos portugueses maiores de idade

que soubessem ler e escrever ou fossem chefes de familia (individuos que h5

mais de um ano vivessem em comum com qualquer ascendente, descendente,

tio, irmdo, sobrinho, ou com a mulher, e provessem aos encargos do

agregado).

As comiss6es recenseadoras tinham como refer6ncia o recenseamento

de 1910 e deviam actualizar os arrolamentos, acrescento-lhes, nomeadamente,

os mencionados chefes de famllia. O trabalho dependia da iniciativa das

comiss6es, que diligenciavam para obterem informag6es sobre cidadSos que

preenchessem o requisito, mas dependia tamb6m dos individuos que, dispondo

das condig6es necessSrias, requeriam a inscriqSo nos cadernos.

No momento em que poderiam ter levado d pr6tica o t5o defendido

sufr6gio universal, os republicanos ficavam aqu6m do que eles pr6prios tinham

anunciado. A discrepAncia tem sido interpretada como resultante do receio que

os republicanos tinham que o voto alargado acabasse por favorecer as forqas

hostis ao novo regime21. Por6m, enquanto esteve em vigor a legislagSo eleitoral

20 Pedro Tavares de Almeida, 1985, op. cit., pp. 120-4 e Fernando Farelo Lopes, 1994, Poder

Potitico e Caciquismo na la Repdblica Portuguesa, Lisboa, p. 73. Entre os oposicionistas

mondrquicos, a lei eleitoral de JoSo Franco suscitou protestos n5o tanto pelas limitagOes ao sufr6gio

mas, sobretudo, pelas dificuldades que a instauragSo do escrutinio por lista, em grandes circulos

que praticamente coincidiam com os distritos, lhes colocava paru conseguirem eleger os seus

deputados (cf. Maria Filomena M6nica, 1996, op. cit', pp. 1063-8).

21 Vasco Pulido Valente (1997, A <Repdbtica Velha> (1910-19/7). Ensaio, Lisboa, Gradiva, p.19-22),

sublinha a infidelidade dos dirigentes republicanos, na pessoa de Ant6nio Jos6 de Almeida, aos

principios de sufrdgio universal, condenando d inexist6ncia politica um n0mero consider5vel de
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de 1911, e a nogSo de chefe de familia por ela consignada, n6o seriam muitos

os adultos do sexo masculino aftcar fora desta categoria.

A Lei de 3 de Julho de 1913 redefiniu o direito de voto, restringindo-o aos

individuos do sexo masculino que sabiam ler e escrever. Uma mudanga lega!

que contraiu o universo dos recenseados para limites inferiores aos constantes

no fltimo recenseamento mondrQuis622 e que Afonso Costa justificou com a
necessidade de ter cidadSos conscientes a confirmar a Reprlblicaz3. Em 191S,

o Decreto de 24 de Fevereiro restabeleceu o direito de voto aos militares no

activo e, com excepgSo do interregno sidonista2a, que instaurou o sufrdgio

universal masculino para os maiores de 21 anos, o perfil de eteitores

desenhado em 1913 manteve-se at6 i926.

Mais do que as limitag6es legais ao direito de voto, talvez valha a pena

ponderar as diferenqas num6ricas entre o total de recenseados e o total de
portugueses do sexo masculino maiores de idade tendo em consideragio que

o recenseamento era facultativo e exigia procedimentos de inscrigSo que

militantes. Outros autores t6m igualmente referido a infidelidade dos dirigentes republicanos em
relaqSo ds suas promessas de sufrSgio universal, considerando esse facto um dado a ter em conta
para a fragilizagSo do pr6prio regime. Cf. nomeadamente: A H. de Oliveira Marques, 1g7g, Histilria
da la Repiblica Portuguesa. As Estruturas de Base, Lisboa, Figueirinhas, p. 5g4; Joel Serrio e A.
H. De Oliveira Marques (dir.), 1991, Nova Hist6ria de Portugal, vol. Xl: Portugat da Monarquia para a
Repdblica (coord. deA. H. De Oliveira Marques), Lisboa, Presenga, pp.412-429; Fernando Farelo
Lopes, 1994, op. cit., Lisboa, pp.73-84; JoSo B. Serra, 1987, <<Elites locais e competigao eleitoral
em 1911>>, Andlise Social, vol. Xxlll (95), pp.59-61; idem, 2000, <O sistema politico da primeira

Rep[blica>, in A Primeira Repdblica Portuguesa. Entre Liberalismo e Autoritarismo(coord. de Nuno
Severiano Teixeira e Ant6nio Costa Pinto), Lisboa, Edig6es Colibri, pp.109- 29; e tamb6m o artigo da
autoria do pr6prio costa Pinto, 1998, (A queda da primeira Rep(blica>, pen1lope, 1g-20, pp.43-10;

Fernando Rosas, 1989, (A Crise do Liberalismo e as Origens do "Autoritarismo" e do Estado Novo
em Portugal> , Pendlope, no2lFevereiro , pp. gT-,114.

22 Cf' Pedro Tavares de Almeida, 1998, op. cit., p. 733, e Joel Serrao e A. H. de Oliveira Marques
(dir.), 1991, cit., p. 422.

2s Cit. por A. H. de Oliveira Marques, 1g78, op. cit, p. 594.

24 cf. Decreto no 3907, de 11 de Margo de 1918 (pedro Tavares de Almeida, 199g, op. cit., pp.661-

4).
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muitos teriam dificuldade, ou Sequer estariam motivados, para cumprir. Ou

seja, a quest6o da participagSo politica dos cidad6os, para Ser devidamente

conclusiva, deve ser aferida pela relag6o entre tr6s vari5veis: populagdo

masculina com maioridade legal, populagio recenseada e votantes' So assim

serS posslvel concluir que repercuss6es tiveram as oscilag6es do numero de

recenseados sobre o n0mero dos que efectivamente foram contabilizados

como tendo participado nos actos eleitorais.

Na sequQncia do golpe militar de 28 de Maio, o recenseamento que

deveria realizar-se em 1927 ficou suspenso at6 publicaqdo de um diploma em

que seriam explicitadas as novas bases para o cadastro eleitoral. lsso acabou

por acontecer ainda no mesmo ano, com o Decreto 14802, de 29 de

Dezembro. Considerando que era <<de boa politica ampliar o direito de voto a

todos os cidaddos portugueses que possam livre e conscienciosamente

manifestar a sua opinido na marcha dos interesses politicos nacionais>>, o

legislador definiu as seguintes categorias de eleitores: os individuos do sexo

masculino maiores de 21 anos que soubessem ler e escrever, oS que fossem

chefes de familia, e os que tivessem economia e vida pr6prias provendo aos

seus encargos; podiam tamb6m votar todos os indivlduos que n5o tendo

atingido a maioridade fossem emancipados, os diplomados com curso superior

em escola nacional ou estrangeira, os naturalizados h6 mais de dois anos e

residindo em territorio nacional (desde que preenchendo qualquer um dos tr6s

primeiros requisitos), e os combatentes da Grande Guerra em Franqa e Africa.

Em 24 de Dezembro de 1 928, o Decreto 16286, reconhecendo que a legislagdo

anterior impunha prazos demasiados apertados para as operag6es de

recenseamento, estabelecia calend6rio mais adequado e especificava com

maior minficia algumas etapas dos trabalhos. Quanto is condiq6es requeridas

para inscrigdo nos cadernos eleitorais, mantinham-se as deflnidas no Decreto

14802. O recenseamento realizado em 1930, o riltimo de que nos ocupamos

neste estudo, apresenta um elenco de eleitores definido pela legislagSo

mencionada.

Uma ultima palavra, para o regime de exclus6es. As leis eleitorais

vigentes entre 1891 e 1910 enunciavam, sem que entre si houvesse diferenqas
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essenciais, as seguintes categorias de exclu[dos: servigais, libertos, alienados,

sentenciados por delitos criminais, falidos nio reabilitados, vadios, mendigos e

dependentes de beneficdncia e os pragas de pr6 do ex6rcito e da armada. As

leis republicanas mantiveram quase todas estas exclus6es, i excepqdo dos

servigais, e a legislagSo de 1913 juntou-lhes os condenados por crimes de

conspiragSo contra a Rep0blica, nio detalhados na referida lei. A questSo que

entre 1910 e 1930 mais alteragOes suscitou foi a respeitante ao direito de voto

dos militares: as leis eleitorais de 3 de Julho de 1913 e de 11 de Margo de 191g

impediam-nos de votar, caso i data das eleiq6es estivessem em servigo

efectivo; durante o resto do periodo a sua situagSo foi definida pelos requisitos

que estabeleciam o perfil dos eleitores civis2s.

Porque ndo variaram significativamente ao longo do periodo considerado

para anAlise, as exclus6es mencionadas repercutiram-se de igual modo em

todos os recenseamentos. E por isso mesmo ndo constituem um factor a

ponderar quando se procede d comparagio dos resultados obtidos quanto ao
perfil social do potencial eleitorado eborense a partir dos vdrios

recenseamentos em estudo.

A reflexSo desenvolvida at6 ao momento obedeceu aos seguintes

prop6sitos: enumeraqSo das informag6es relativas a cada um dos individuos

constantes nos recenseamentos; identificaqdo dos agentes e instituig6es

envolvidos no processo de elaboragio dos cadernos, definigio do contexto

legal da ac96o das autoridades recenseadoras e ponderagSo das implicagoes

das mudangas desse mesmo quadro legal sobre o processo de construgdo e o
resultado final destes arrolamentos eleitorais. Foi, ainda, inventariada a
legislaqSo concernente aos requisitos legais exigidos para inclusio dos
potenciais interessados nos cadernos de recenseamento. A particular

25 Para informag6es mais detalhadas sobre o regime de exclus6es vigente entre 1891 e 1g30

consulte-se a sinopse da legislagao eleitoral compilada por Pedro Tavares de Almeida, 1998, op.

cit., pp. 723-31 e o Decrelo no1 6286 de 24 de Dezembro de 1 928, Anudrio da Direc7do Geral da
Administragdo Politica e Ciuil,1930, 23o ano, Lisboa, pp. 493-8.
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relevancia deste ponto explica-se pelo efeito configurador dos requisitos

analisados sobre o perfil sociol6gico do conjunto dos recenseados. Um primeiro

nivel de configurag6o, vari6vel em fungSo das alteragOes do quadro legal, e

que funciona como referente para as perspectivas analiticas desenvolvidas nos

outros capltulos do presente estudo.

Trata-se, em suma, de reflectir e analisar as vari6veis que contextualizam,

e sustentam, a escolha dos recenseamentos eleitorais como <<corpus

documentah> para o presente estudo, e de sublinhar o facto de a interpretagSo

dos dados se efectuar atendendo, e incorporando, as implicag6es da mutagSo

do quadro legal sobre tais vari6veis.



Cnplrulo 2

PoeumgAo E REcENSEADos
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2.1 - O pais, o distrito e o concelho: uma percpectiva comparada

As condig6es legais para exercicio da cidadania polltica, estabelecidas ao

longo das quatro d6cadas em an6lise, antecipam o universo dos recenseados

eborenses como um grupo mais restrito que o constituldo pelo conjunto da

populaqSo concelhia coeva.

conhecer a exacta dimensSo desse grupo face aos efectivos

populacionais do concelho de Evora, contextualizar essa proporgio e a

respectiva tend6ncia evolutiva, e efectuar uma primeira prospecado sobre a
composigao social do grupo dos recenseados eborenses, 6 o prop6sito

analltico deste capltulo. Como pardmetros de enquadramento usamos o

espago metropolitano e distrital.

os recenseamentos t6m sido uma fonte escassamente usada pela

investigaqSo desenvolvida no 6mbito da historia social. Embora disponibilizem

informag6es com evidente interesse para a reconstituigSo dos grupos sociais

no espago geogr6fico a que se reportam, o acesso nem sempre fScil a estas

fontes, e a reputagio de falta de credibllidade motivada pela manipulagao dos

dados inclusos, ajudam a explicar a situagSo. Assim sendo, os contributos mais

relevantes s6o oriundos dos estudos sobre o sistema politico, e, em particular,

sobre a dinAmica de participagdo politica dos cidadSos decorrente do direito de

sufr6gio. t

I O elenco que se segue apresenta alguns dos estudos que usaram a documentagSo eleitoral, e em
especial os recenseamentos, para analisarem o sistema politico e a estrutura social portuguesa.

Pedro Tavares de Almeida, 1998, op. cit., p.733, apresenta um quadro com informag6es sobre o
nfmero e percentagem de eleitores face d populaqSo total do pais (continente e ilhas) e ir populaqdo

masculina maior de 21 anos, entre 1859 e 1925; o mesmo autor, numa obra editada anteriormente
(cf . Eleigdes e Caciquismo..., 1991, pp.205-15) jd tinha apresentado um outro quadro sin6ptico com
dados relativos d segunda metade do s6culo XIX e principios do XX, em que comparava o regime

eleitoral portugu6s, nomeadamente no que diz respeito d proporgSo entre eleitores e populagio

total, com o vigente noutros paises europeus.

A H. de Oliveira Marques, 1978, cit., p. 610 contem dados e estimativas para o periodo de 19.10 a

1925; retomadas sem alterag6es substanciais noutra obra posteriormente editada (cf. Joel Serrio e
A. H. De Oliveira Marques (dir.), 1991, cit., p. 422).
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Manuel Braga da Cruz, 1988, cit., p.204, coligiu informag6es sobre efectivos populacionais do pais

e eleitores e votantes entre 1928 e 1973 - para o nosso estudo foram 0teis sobretudo os nfmeros de

1g28; e o artigo "Eleig6es para a Assembleia Nacional" , in Diciondrio de Historia do Estado Novo,

vol. l, (dir. de Fernando Rosas e J. Maria BrandSo de Brito), 1996, Venda Nova, Bertrand, pp. 288-

91, apresenta dados sobre os totais nacionais de eleitores, populag6o e votantes entre 1934 e 1973.

Para al6m destas obras, onde 6 possivel encontrar dados e an6lises para o conjunto do pais,

existem estudos com uma incidGncia espacial mais restrita. Registam-se aqui alguns deles,

importantes, nomeadamente, porque disponibilizam elementos de comparag6o que ajudam d

contextualizagSo a avaliagSo do caso em estudo. Pedro Tavares de Almeida, 1985, op. cit., pp.111-

152; Ant6nio Pedro Manique, 1986, As eleigdes administrativas de /919 no concelho de Wla Franca

de Xira (contribuigdo para o estudo dos fendmenos eleitorais concelhios durante a Primeira

Repdbtica), Separata do Boletim Cultural de Vila Franca de Xira, Vila Franca de Xira; Maria C6ndida

Proenga, 1987, Eleig6es Municipais em Sintra 1910 - 1926, Sintra, EdigSo da Cdmara Municipalde

Sintra; JoSo B. Serra, 1987,'Elites locais e competigSo eleitoral em 1911", Andlise Social, no95, pp.

59-95; Luis Vidigal, 1988, Cidadania, Caciquismo e Poder. Portugal 1890-1916; Lisboa, Horizonte,

pp.26-36; .Maria Antonieta Cruz, 1991, Repercuss6es Eleitorais da Revolta de 31 de Janeiro de

1891 na cidade do Porto", Revista da Faculdade de Letras - Hist6ria, ll s6rie, vol. Vlll, p.201; a

mesma autora, em tese de doutoramento, trabalhou com min0cia alguns recenseamentos

portuenses da segunda metade do s6culo XIX e, entre outras operag6es, procedeu d contabilizagSo

do n[mero de eleitores em relagSo ao conjunto da populagSo portuense (cf. Os burgueses do Porto

na segunda metade do siculo XlX, 1999, Porto, Fundagio Eng. Ant6nio de Almeida, p. 82-3);

Helder Adegar Fonseca, 1996a, op. cit.; Paula Cristina Marques, 1996, / sociedade Beiense de

Meados do Sdcuto XtX a t Repiblica, Evora, Universidade de Evora (tese de mestrado -
policopiada); Fernando Luis Gameiro, 1997, Entre a escola e a lavoura. O ensino e a educagdo no

Alentejo (1850-/910), Lisboa, lnstituto de lnovagSo Educacional; Maria Ant6nia Pires de Almeida,

1997, Famitia e Poder no Atentejo. Elites de Avis (1886-1941), Lisboa, Edi@es Colibri; Rui de A. F.

CascSo, 1998, Figueira da Foz e Buarcos entre /86/ e 19/0: permandncia e mudanga em duas

comunidades do titorat, Figueira da Foz, Centro de Estudos do Mar e das Navegaq6es Luis de

Albuquerque : Cdmara Municipal : Liv. Minerva; Paulo Silveira e Sousa, 1998, z4s elites perifdricas.

Poder, trajectdrias e reprodugdo social dos grupos dominantes no distrito de Angra do Heroismo: as

ilhas Terceira, S. Jorge e Graciosa, 1860-/9/0, Lisboa, ICS-NL (tese de mestrado - policopiada);

Jos6 Manuel Sobral, 1999, op. cit., pp. 323-376t Paulo Jorge Fernandes, 1999, As Faces de Proteu.

Elites urbanas e o poder municipal em Lisboa de finais do sdculo XVlll a 1851, Lisboa, Ed. da

Cdmara Municipal de Lisboa; PauloJorge da Silva Fernandes, 1999, op. cit.; Manuel BaiOa,2000a,

op.cit.; Maria Ana Bernardo,2001,op.cit; Paulo Eduardo Guimardes,2006, Elites e lndistria no

Atentejo (/890-196q, Lisboa, Colibri - CIDEHUS.

O Censo Eleitorat da Metr6pole (Cdmaras Legislativas). Dados referentes ao Regime Absoluto, ao

Regime Mondrquico Constitucional e ao Regime Republicano, 1916, Lisboa, lmprensa Nacional,

apresenta dados, estimativas e estatisticas sobre eleiq6es, sendo a de 1915 a tratada mais

detalhadamente. Pelas informag6es acareadas e sistematizadas e pelo trabalho estatistico, d 6poca
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O levantamento a que procedemos para efectivar a reflexSo comparativa

aparece sistematizado na Tabela 1 (cf. Anexo do Capltulo ) e Figura 1 (p5gina

seguinte). Conforme se constata pelas explicag6es juntas, os nfmeros sobre

os eleitores foram na sua maioria retirados de trabalhos publicados, enquanto

outros resultaram de investigaqio sobre recenseamentos in6ditos. O objectivo

foi estabelecer, para os diferentes espagos em an6lise (nacional, distrital e
concelhio), a percentagem do numero de recenseados face a populagio total

(A/c: passaremos a usar esta abreviatura, utilizada no euadro 2) e aos

individuos do sexo masculino maiores de 21 anos (fuB: passaremos a usar

esta abreviatura, tamb6m utilizada no Quadro 2). Com este pardmetros de

comparaqdo, torna-se possivel verificar se dados concelhios manifestam

coer6ncia com as percentagens de recenseados a nlvel nacional (continente e

ilhas) e com os resultados apurados no distrito de Evora, e quais as variag6es

registadas ao longo do tempo. As datas consideradas compreendem os

momentos mais relevantes de alteraqSo no enquadramento legal do direito de

sufr6gio, ocorridos no periodo em an5lise.

A projecaSo gr6fica dos valores obtidos proporciona teitura imediata das

informag6es recolhidas. Sobressai, desde logo, a similitude na evolug6o das

linhas relativas ao peso dos recenseados, tanto em relagdo d poputaqio total

como em relagSo aos var6es maiores de 21, nas trds unidades espaciais

consideradas. Um sinal que funciona em abono da consist6ncia dos dados e
evidencia que os pontos de viragem, no que diz respeito ao volume de

recenseados, coincidem com as mudanqas legais que definiam o perfil social

dos eleitores e, sobretudo, repercutem-nas.

inovador, trata-se de uma publicagSo de referdncia, a que a generalidade dos autores recorre, em

busca de dados sobre o periodo a que se reporta.

O elenco estd longe de exaustivo e, embora se refiram trabalhos relativos a outras regi6es do pais,

verifica-se uma maior incid6ncia em estudos sobre o Alentejo. Resultado, em grande medida, de

uma dindmica de investigagSo a partir do projecto financiado pela JNICT/FCT (projecto
PCSH/C/H|S/100/95): <<Elites Portuguesas em Contextos Regionais: Familia Patrimdnio e Redes de
lnteresses no Alenteio Contempordnea>, coordenado por Helder Adegar Fonseca. para

inventariaqSo sistem6tica dos resultados desta fileira de investigagSo cf. Helder Adegar Fonseca,

2002, op. cil. pp.185-221.
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Os estudos sobre o sistema eleitoralj6 destacaram o facto de a proporqdo

de recenseados em 1890 ser maior que em qualquer outro momento do regime

liberal para o qual se conhecem resultados. A multiplicagSo de crit6rios para

inclusSo nos cadernos (pelo censo, por ser alfabetizado ou por ser de familia)

contribuiu de forma preponderante para uma tal situagSo. Para o periodo da

Primeira Rep0blica tem sido sublinhada a restrigdo do sufrSgio e, mesmo nos

anos representativos de um direito de voto mais amplo (1911, 1918 e 1930),

nunca aquela percentagem de recenseados foi ultrapassada. Num quadro de

recenseamento facultativo, a Rep0blica nunca contou a inscrigio quase

autom6tica dos eleitores arrolados pelo censo, cujas listas as autoridades

financeiras competentes enviavam para os recenseadores. Este procedimento

originava uma camada sedimentar de recenseados cuja inclusSo n5o dependia
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directamente das dilig6ncias dos pr6prios e que, por efeito do tempo, tendia a
ganhar espessura.

Do recenseamento de 1890 para o de 1910, a grande diferenga foi a
exclus6o dos chefes de familia. As quebras verificadas traduzem sobretudo o
efeito da amputagSo desse sector do corpo eleitoral ao longo de duas d6cadas,

bem como a incapacidade dos crit6rios censit5rio e capacit6rio em

recuperarem para os arrolamentos os eleitores que anteriormente faziam parte

daquela categoria; o ligeiro acr6scimo verificado entre 1900 e 1910 traduz a

progressSo demogrdfica normal de uma d6cada sujeita ao mesmo quadro legal

no que toca d definigdo do perfil dos eleitores.

Em 1911 o sufrSgio voltou a englobar a categoria dos chefes de famllia e,

num contexto de mudanga de regime, de alteragio do quadro legat, e de

substituigdo das autoridades respons6veis pela actualizaqilo dos cadernos,

assistiu-se a um aumento do nrimero de recenseados. Os recenseamentos

posteriores usados no presente estudo, repercutem as oscilagOes das

conjunturas legais que foram j5 objecto de andlise no ponto do trabalho relativo

a esse aspecto - os quantitativos de eleitores recenseados sofrem quebras

bruscas em 1915 e 1920 e picos em 1918 e 1930.

Outro aspecto a mencionar, comparando as percentagens C/A (potenciais

eleitores/populagdo total) e C/B (potenciais eleitores/var6es maiores de 21

anos) apuradas para a totalidade do pais, com as apuradas para o distrito de

Evora, 6 o facto de, em regra, essas mesmas percentagens serem inferiores no

espaQo distrita!. Exceptua-se 1911, ano em que o distrito de Evora

acompanhou, excedendo em cerca de 1o/o, os valores de dmbito nacional, no

que respeito d relagSo c/A. lsto significa que as quedas e os picos sio na

generalidade coincidentes, mas com a particularidade de as percentagens

serem menores em termos distritais, sobretudo na relagio C/B.

o mesmo se pode dizer sobre os dados concelhios, os quais, tanto

analisados na perspectiva C/A como C/8, ficam aqu6m das percentagens

encontradas para os espaqos nacional e do distrito. A andlise do concelho de

Evora mostra, tamb6m, uma excepqdo em relagio a afirmagdo feita
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anteriormente de que oS valores dos recenseados de 1890 nunca foram

ultrapassados em qualquer dos recenseamentos por nos analisados. Em 1918,

as percentagens de recenseados, sobretudo na relaqSo C/8, ultrapassaram os

valores estabelecidos do recenseamento de 1890 - respectivamente 44o/o e

41o/o, valores relativamente proximos. N6o se descarta a hipotese de o

recenseamento de 1918, dada a particular conjuntura politico-legal - sufrSgio

universal masculino -, ter mobilizado sectores da populagdo at6 entSo algo

distanciados da participagSo politica pela via eleitoral; os 3480 eleitores desse

anO constituem, em n[meros absolutos, O Segundo maior arrolamento de

recenseados do concelho, s6 ultrapassado pelo de 1930. No entanto, o facto

de termos usado os dados do Censo de Populagdo de 1920 para definirmos o

montante do universo dos var6es maiores de 21anos tamb6m ter6 empolado a

percentagem dos recenseados.

Os efeitos das grandes epidemias que entre 1918-1919 se fizeram sentir

um pouco por todo o pais contribuiram grandemente para aquele facto; a

pneum1nica foi particularmente insidiosa entre os adolescentes a adultos

jovens. De resto, Se compararmos a populagSo masculina maior de 21anos do

concelho apurada para 1915 (9464 individuos) com a mesma populagSo em

1918 (7878 individuos), constatamos uma quebra de cerca de 17o/o. Embora

se possam considerar as baixas decorrentes da participagio portuguesa na

guerra, paru uma descida desta amplitude o factor epid6mico ter6 sido

determinantez.

As implicagfies do denominado factor epid6mico, conjugadas com a

restrigflo nos crit6rios de acesso ao direito de voto, conduziram d situagSo do

2 - Cl. A H. de Oliveira Marques, 1978, cit., pp.9-16, Cust6dio C6nim, 1991, Portugal e a sua

Poputagdo (l),Lisboa, Publicag6es Alfa, pp.196-204; Joel SerrSo, 1982, A emigragdo portuguesa,4a

ed., Lisboa, Livros Horizonte, pp. 150-2;Maria da Graga Cardoso Luis David de Morais, 1999, A

Transiedo da Mortatidade e Estruturas de Causas de Morte em Portugal continental Durante o

SdcutoXX, vol. l, Evora, Universidade de Evora, pp.125 - 128 (tese de doutoramento policopiada),

M5rio Leston Bandeira, 1996, Demografia e Modernidade. Familia e Transigdo Demogrdfra em

Portugal, Lisboa, lmprensa Nacional - Casa da Moeda, pp.161-2, Maria Jos6 Carrilho, 1991,

<Aspectos demogr6ficos e sociais da populagSo portuguesa no perfodo 1864-1981: evolugSo global

do continente portugu6s>, Estudos Demogrdficos, no30, pp.20'22.
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recenseamento de 1920. No plano nacional registam-se as segundas mais

baixas percentagens, tanto em termos de C/A como C/B; a nivel distrital e

concelhio s6o os valores minimos de todo o periodo analisado.

Outro aspecto relevante, comparando as dinimicas distritat e concelhia,

reside no facto de os recenseamentos elaborados em conjunturas restritivas do

sufr6gio (1915 e 1920), registarem quebras mais acentuadas no plano distrital,

por comparagdo com o concelhio. 56 nestas circunstAncias as percentagens de

recenseados do concelho de Evora, tanto nas relagOes C/A como C/B, foram

superiores, ainda que muito ligeiramente, ds distritais. Se tivermos em atenqSo

que nas mencionadas conjunturas apenas era arrolado para eleitor quem sabia

ler e escrever, entSo n5o ser6 forgado considerar-se que o concelho resistiu

melhor que o distrito d quebra provocada pela exclusSo dos individuos que ndo

preenchiam tal requisito.

Para al6m do facto das mudangas na legislagSo eleitoral terem imediata

visibilidade nas percentagens da Tabela 2 (em Anexo ao Capitulo) e nas

projecaOes da Figura 1, e de se destacarem aspectos pontuais, mas

relevantes, quando se comparam os diversos anos e os diferentes espaqos em

an5lise, existe um dado cuja evid6ncia j5 foi mencionada, mas em relagio ao

qual 6 necessdrio retornarmos. Trata-se do facto de as percentagens de

recenseados, quer na relagSo C/A quer C/B, serem normalmente inferiores, d

medida que fomos circunscrevendo o espago de an6lise do pais para o distrito

e deste para o concelho.

A primeira consideragSo que esta regularidade suscita, e que corresponde

a uma apreciagSo estatlstica elementar: se o distrito de Evora se situou quase

sempre abaixo da m6dia nacional3, entSo outros distritos apresentaram

percentagens superiores; o mesmo raciocinio vale quando relacionamos o

distrito com o concelho.

3 - Em 1911, na relagSo C/A, Evora apresenta 15% enquanto para a totalidade do pais a m6dia foi

de 14o/o, n6o nos parece, por6m, que esta diferenqa de cerca de 1o/o em favor do distrito tenha

expressSo suficiente para p6r em causa a regularidade a que nos referimos.
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Para apreendermos, ainda que parcialmente, os motivos que originaram

tal situaqdo, analisamos, por um lado, a relagSo C/A (eleitores / populagSo

total) e, por outro, a relagSo C/B (eleitores / var6es maiores de2l anos).

Consideremos a relagSo C/A. Embora a evid6ncia referida ocorra, h6 que

atender d sua amplitude. Comparando as percentagens distritais com as

nacionais, verifica-se que s6o muito pr6ximas, ainda que um pouco abaixo no

caso do distrito (cerca de 1o/o, em m6dia), com uma variagSo mSxima de 3%

em desfavor deste fltimo em '1920: C/A nacional,9o/o, distrital 6%. Segundo as

estimativas de dmbito nacional, a reposigSo das restrig6es legais ao direito de

voto de 1918 para 1920, diminuiu a percentagem de recenseados em cerca de

39% (900000 para 550000 individuos); no plano distrital, essa diminuigSo foi de

cerca de 59% (22287 para 9037 individuos). A quebra da vari6vel recenseados

foi mais acentuada a nlvel distrita! que nacional e isso ter-se-5 repercutido no

distanciamento referido. Como us6mos as informag6es do Censo da Populagdo

de 1920 quer para a an6lise dos recenseamentos deste mesmo ano, quer dos

recenseamentos de 1918, a vari6vel que sofreu alterag6es foi a respeitante ao

nfmero de indivlduos arrolados para eleitores. O facto de o recenseamento de

1918 ter sido efectuado em regime de sufr5gio universal masculino e o de 1920

numa situagSo legal em que s6 podiam ser eleitores os individuos que

provassem saber ler e escrever, chama d colag6o o facto de as competOncias

dos individuos do sexo masculino maiores de 21 anos do distrito de Evora, em

termos de alfabetizagdo, Serem inferiores d m6dia do pals e Serem, portanto,

factor de restrigSo do universo dos eleitores+. Repare-se que a conjungSo mais

4 Cf. Fernando Luis Gameiro, 1993, <O analfabetismo no Alentejo, 1860/90: um estudo de caso>, in

Cotdquio Educagdo e Sociedade, Lisboa, FundagSo Calouste Gulbenkian, p. 74; idem, 1997, Entre a

escola e a lavoura. Ensino e Educagdo no Alentejo 1850-1910, Lisboa, lnstituto de lnovagSo

Educacional, pp.25-27 Helder A. Fonseca, 1988, <Economia e Sociologia, no 45-46, Evora,

GIAS/ISESE, p.73; . Rui Ramos, 1988, <Culturas da alfabetizag1o e culturas do analfabetismo: uma

introdugSo A Hist6ria da AlfabetizagSo no Portugal Contempor6n eo>>, Andlise Social, vol. XXIV (1 03-

10a), pp. 1072-74 e1115, idem, 1998, <O chamado problema do analfabetismo>: as politicas de

escolarizaqSo e a persistdncia do analfabetismo em Portugal (s6culos XIX e XX)>, Ler Hist6ria, no35,

pp.45-8; idem, 1993, <O m6todo dos pobres: educagSo popular e alfabetizagSo em Portugal

(s6culos XIX e )fi), in Col1quio Educagdo e Sociedade, Lisboa, FundagSo Calouste Gulbenkian,

pp.57-9.
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proxima desta aconteceu em 1915: esse ano correspondeu mesmo a

percentagem mais baixa de C/A a nivel nacional (8%), motivada pela influ6ncia

evidente da imposiq6o do crit6rio liter6rio como o rinico possivel para inclusSo

no recenseamento, e, no distrito de Evora, a percentagem CtA(60/0) distanciou-

se da nacional em 2Yo. Por outro lado, nas conjunturas em que o quadro legal

suscitava o alargamento do corpo de eleitores, o distrito parecia atingir uma

capacidade mobilizadora que o aproximava das percentagens nacionais: 1890,

no pais 19To, e no distrito 18%; 1911, respectivamente 14% e 15o/o; 1g18, 15o/o

a nivel nacional e a mesma percentagem para o distrito; e 1930, 16To e 1so/o

respectivamente. Escapa a esta tend6ncia o ano de 1900 no qual, embora com

enquadramento legal restritivo, a proporgSo c/A foi de 10o/o, p?rd ambos os

espagos.

A comparagSo entre os distrito e concelho de Evora evidencia, tamb6m, a

dita regularidade: as percentagens C/A concelhias foram normalmente

inferiores ds distritais. Neste caso, por6m, as distdncias acentuam-se nos

contextos de direito de sufr6gio mais alargado. Em 1890, a proporgdo c/A
concelhia era60/o inferior d distrital, em 1911,4o/o, e em 1918 e 1930, 3o/o. De

resto, embora legalmente s6 em 1918 tenha vigorado o sufr5gio universal

masculino, os crit6rios de constituigio do corpo eleitoral usados para os outros

anos aproximavam-se muito dessa situagSo. Aparentemente, nesses

momentos outros concelhos conseguiam captar mais recursos (eleitores

potenciais) que o de Evora, diluindo o contributo dos recenseados do concelho

eborense no todo distrital. J5 nas conjunturas mais restritivas, os valores de

C/A do concelho e do distrito assemelhavam-se: em 1900 e 1910, a diferenga

foi de 2o/o afi desfavor do concelho, em 1915 este ultrapassou mesmo o distrito

em 1% e em 1920 as percentagens foram as mesmas em cada um dos

espagos. Sendo certo que nos anos de 1915 e 1920 so podiam ser eleitores os

individuos que sabiam ler e escrever e que, por tal motivo, foi nesses anos que

se registaram as menores proporgoes de C/A, foi tamb6m nesses momentos

que as percentagens de C/A distritais e concelhias se aproximaram. E se o
concelho em que se situava a capital do distrito ndo se distinguia dos outros

por uma evidente capacidade de mobilizagSo de eleitores, quando o crit6rio da
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habilitaqdo liter6ria foi exclusivo e originou uma enorme retracgSo no universo

de recenseados, o concelho eborense resistiu melhor que oS restantes e,

embora tangencialmente, ultrapassou mesmo a m6dia do distrito. Uma situagSo

que parece indiciar a exist6ncia de uma maioria relativa de alfabetizados no

concelho de Evora em relagSo aos restantes.

Uma nota ainda sobre as percentagens de recenseados sobre a

populaqSo total (C/A). Nos anos de sufr6gio alargado, e em que as ditas

percentagens foram mais elevadas (1890,1911, 1918 e 1930), os valores, a

nivel nacional, variaram entre 19o/o em 1890 e 14o/o efi 1911; no distrito, a

amplitude foi menor, registando-se em 1 890 18% e nos restantes anos 15%; no

concelho, a diferenga foi ainda menos expressiva pois em 1890, 1918 e 1930

correspondeu a 12o/o e em 1911 a 11%.

Registe-se que o recenseamento inaugural do regime republicano tendeu

a apresentar valores menores por comparagSo com oS outros anos deste

conjunto, qualquer que seja o espaqo considerado. No dmbito nacional, as

orientag6es legais de 1895 para a exclusio dos chefes de famllia produziram

uma quebra de 9% no universo dos recenseados face ir populagSo tota! (19Yo

em 1890 e 10o/o em 1900). Por6m, quando o novo regime determinou que se

deixasse cair o crit6rio censitdrio e fosse recuperada a figura do chefe de

familia, a mudanga originou apenas um aumento m6dio de 2% no n0mero de

recensead os (12% em 191 0 e 14o/o em 191 1). Aparentemente poder-se-ia dizer

que existia um n[mero relativamente pequeno de individuos que podendo ser

incluidos naquela categoria, ndo estavam j6 incluidos no recenseamento pelo

censo. Em relagdo aos espagos distrital e concelhio, a situagSo nio se afastou

muito deste quadro: no distrito a subida foi de 5% e no concelho de 3'/o.

Verifica-se por outro lado, comparando os anos em que a percentagem de

C/A foi mais elevada com aqueles em que foi menor, ou seja, contextos de

sufr6gio alargado, e mesmo universal, com contextos de sufrdgio limitado,

permitido apenas aos individuos que provassem saber ler e escrever, que aS

redug6es, em qualquer dos espagos em an6lise, igualaram ou ultrapassaram

os 50o/o. Mais do que a fronteira do censo, eram os baixos nlveis de
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alfabetizagdo que pareciam restringiam o montante de recenseados, reduzindo-

o aos valores mais baixos de todo o periodo analisado.

A contabilizagdo dos recenseados em relagSo d populagSo total (C/A)

fornece indicadores globais sobre a situagio e evolugSo do direito de sufr6gio,

e, por consequ6ncia, sobre o universo dos recenseados. DestacSmos at6 ao

momento as grandes tend6ncias evolutivas, relacion6mo-las com as

determinag6es legais vigentes ao longo desse tempo, evidenci6mos como se

repercutiram sobre os quantitativos de recenseados, percepcion6mos a

importdncia das compet6ncias culturais e compar6mos entre si os tr6s espagos

para os quais se coligiram dados, contextualizando deste modo os

recenseamentos do concelho de Evora.

Analise-se agora com mais detalhe a relagdo C/B. O cotejo dos

arrolamentos de recenseados com o conjunto dos var6es maiores de 21 anos

proporciona, por um lado, uma perspectiva mais detalhada sobre a situagSo e

evolugSo do pais em termos de cidadania politica e legitimidade representativa.

A vig6ncia de requisitos mais ou menos restritivos para acesso ao sufr6gio

tinha subjacente um universo de refer6ncia para funcionamento do sistema

politico representativo constituido pelos adultos do sexo masculinos. Por outro

lado, considerando que os atributos socio-ocupacionais da populagdo

masculina residente num determinado territorio eram estruturantes paru a

configuragdo do universo social que lhe correspondia, e que 6 nosso prop6sito

usar os recenseamentos eleitorais para a sua caracterizag6o, torna-se

pertinente apurar o peso dos recenseados no dito grupo. ldentifica-se a

amplitude da amostra relativamente seu universo de referOncia e exclui-se a

eventualidade de factores com maior incid6ncia sobre outros segmentos da

populaqSo que nio o dos adultos do sexo masculino afectarem as hipoteses de

5 Em alguns paises, sobretudo a partir da segunda d6cada do s6culo XX, passou a vigorar o

sufr5gio universal adulto (Noruega, Su6cia, Dinamarca, Reino Unido, Holanda, Austria e Alemanha).

Cf. Pedro Tavares de Almeida, 1991, op. cit., pp.205-215. No caso portugu6s, embora a lei de 191 1

fosse omissa em relagSo 2r distingSo de g6nero, a lacuna foi colmata pela legislagSo de 1913. Os

motivos desta especificagSo foram jd explicados no ponto anterior do trabalho.
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explicagao sobre os valores das taxas de recenseamento apurados e as suas

oscilagOes.

Os picos e as quebras no que respeita ao peso dos recenseados em

relaqSo aos var6es maiores de 21 anos (C/B), ocorreram nos mesmos anos

que para a relagdo C/A. Em nosso entender, a variSvel determinante para a

tenddncia identificada foi a mesma: exist6ncia de um quadro legal mais ou

menos restrito para o direito de sufr6gio. Verifica-se, tamb6m, o principio ja

antes enunciado segundo o qual quando mais restrito 6 o espago de an6lise

menores sio as percentagens de C/8.

Como o referente agora usado para aferir a proporgSo dos recenseados 6

a populagSo masculina maior de 21 anos, um segmento relativamente restrito e

homog6neo por comparagSo d populaqdo total, 6 possivel apontar algumas

hipoteses para a regularidade que acabou de ser enunciada.

Comparando a evolugSo do nfmero de var6es maiores de vinte e um

anos em cada um dos espaqos analisados verifica-se que, em regra, esses

efectivos sofreram um acr6scimo mais expressivo a nivel concelhio em

comparagio com o distrito ou o conjunto do pals. Comparando os valores

apurados para cada um dos espaqos referidos no mesmo intervalo de tempo,

as duas excepq6es ao enunciado reportam-se a 1890 - 1900 e 1915 - 1920.

No primeiro momento o acr6scimo relativo de efectivos do sexo masculino

maiores de vinte e um anos foi mais elevado no plano distrital; no segundo

periodo, em contexto de retracgio de efectivos populacionais, o concelho de
L
Evora parece ter sido particularmente afectado.

Esta situag5,o traz para o nosso campo de reflexSo a possibilidade de os

factores de ordem demogr6fica, e as migrag6es em particular, terem

desempenhado um papel importante para explicar as relag6es e oscilag6es

destacadas.
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Tabela no2 - Acr6scimo proporgdo dos individuos do sexo masculino > de 21 anos em

cada um dos intervalos temporais identificados

lntervalo temporal 1890 - 1900 1900 - 1910 1910 - 1915 1915 -1920 1920 - 1930

Portugal

Distrito de Evora

Concelho de Evora

3,9Yo

7,10/o

4,go/o

7,go/o

11,50/o

15,40/o

-o,50/o

-1 ,40/o

-16,80/o

20,90/o

'18,70/o

25o/o

1,50/o

3,30/o

6o/o

Nota: Entre 1 910 e 1920 procedemos a uma desagregagao quinquenal para se evidenciarem
os efeitos da mortalidade resultante das epidemias de 1918-1920.

Fontes: Dados das colunas B do Tabela 1 em Anexo ao Capitulo.

Tendo em atengao que a generalidade dos estudos sobre a migragao

portuguesa destaca que o segmento populacional mais numeroso durante o

perlodo entre 1890 e 1930 era composto sobretudo por jovens adultos do sexo

masculino, e que o Alentejo pouco contribuiu para o caudal de safdas, torna-se

mais claro o motavo pelo qual as percentagens de aumento no grupo de

efectivos populacionais referido tendiam a ser mais elevadas nos distrito e

concelho de Evora, por comparagao com os totais nacionais. Por efeito de um

menor fluxo migrat6rio, a relagao entre o numero de recenseados e o n(mero

de individuos do sexo masculino maiores de 21 anos traduziu-se em

percentagens menores nos espagos distrital e concelhio, por comparagao com

o nacional.

H6 que ponderar tamb6m o facto de o Alentejo ter funcionado, ao longo

deste periodo, como espago de atracgSo para a fixagSo de gentes0. Quanto ds

diferengas entre os totais distritais e os concelhios, perfila-se a hipotese de a

cidade de Evora funcionar como um polo de fixagSo de gentes, muitas vezes

de forma tempor6riaT. Poder5 ser esta a explicagao para facto de os aumentos

0 Cf. o que sobre esta questSo se exp6e no Capitulo 3 do presente estudo.

7 O facto de Evora ser capital de distrito e ser tradicionalmente considerada a mais importante

cidade a sul do Tejo permitiu-lhe concentrar vSrios servigos do aparelho administrativo perif6rico do

Estado. E, sobretudo, sendo sede da Regiio Militar, captava um nfmero assinal6vel de mancebos

em idade de cumprimento do servigo militar. Estando estes individuos presentes na cidade no
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percentuais do grupo et5rio em questSo serem mais elevados no concelho que

no distrito. Uma an5lise mais detalhada das dinAmicas populacionais ocorridas

no interior do concelho 6 necessdria para dar consist6ncia a tal suposigdo.

Num outro ponto do trabalho retomaremos a quest6o, que por agora fica

apenas enunciadas.

Num aparente paradoxo com a tend6ncia que tem vindo a ser sublinhada,

entre 1915 e 1920 a quebras mais acentuadas ocorreram no espago concelhio.

Os dados disponibilizados por Jo6o Evangelista em Um Sdculo de Populagdo

Portuguesa (/864-1960) parecem indicar que as epidemias que afectaram a

populagSo portuguesa, sobretudo entre 1918 e 1919e, incidiram particularmente

sobre o concelho de Evora. Ao contabilizar o crescimento dos efectivos

populacionais entre 1911 e 1920, aquele autor identifica o grupo de distritos

que apresentou o crescimento populacional mais baixo do pais; o distrito de

Evora era um deles. Na desagregagSo por concelhos, o mesmo autor apurou

que alguns registaram mesmo perdas efectivas de populagdo durante aquele

periodo, sendo a maior quebra percentual registada em Evora (entre 0,41o/o E

0,90%;to. As epidemias terSo encontrado ambiente de propagagSo

particularmente favorSvel na cidade que era o maior nUcleo urbano do distrito e

originado a[ maior mortalidade, sobretudo entre os adolescentes e jovens

adultoslt.

momento de contabilizaqSo de efectivos populacionais com vista d elaboragdo dos Censos da

Populag6o, acabavam por alargar o universo da populaqSo masculina maior de idade contabilizada

a nivel concelhio.

8 Cf . Capitulo 4, ponto "4.2Taxas de recenseamento e de elegibilidade - as tend6ncias intra-

concelhias".

e A H. de Oliveira Marques, 1978, op. cit. pp. 9-16.

10 JoSo Evangelista, '1971, Um SAculo de Populagdo Portuguesa (/864-/96q, Lisboa, Publicaq6es

do Centro de Estudos Demogr6ficos, pp.16-21 .

tt A H. de Oliveira Marques, 1978, op. cit., pp. 9-16, disponibiliza informag6es sobre a difusdo e

incidGncia geogr6fica dos surtos epid6micos que entre sobretudo entre 1918 e 1919 assolaram o

pais e apresenta dados quantificados sobre o nrimero de 6bitos por eles originados.
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Destaque-se que nos anos de sufr6gio alargado os potenciais eleitores do

concelho de Evora representaram cerca de 40% do total de individuos do sexo

masculino maiores de 21 anos: 39% em 1911 , 41o/o em 1gg0 e 1930, e 44o/o em

191812. Oportunamente teremos possibilidade de comparar os atributos sociais

dos recenseados arrolados nestas conjunturas com aqueles em que as

respectivas proporg6es se ficavam pelos 23o/o e 27%. Por outras palavras, ser6
o momento de constarmos onde, em termos sociais, se situava a fronteira que

determinava o acesso d cidadania expressa pelo direito de sufrdgio.

No que diz respeito a Evora,jornais locais da 6poca disponibilizam informagoes sobre a presenqa do
tifo e de influenza na cidade e nos outros concelhos do distrito. No inicio de 1918 o tifo era o
principal problema, noticiando-se o seu alastramento do norte para o Sul do pais, o facto de a
presenqa de trabalhadores vindos do norte contribuir para a difusSo da doenga e de esta encontrar
condig6es favor6veis ao alastramento devido d falta de higiene que caracterizava a cidade: o <bairro
de S- Mamede, um dos mais populosos e tambdm um dos mais sulba> (Voz pibtica, 16/06/191g,

no1 138, p.2.). No riltimo trimestre de 1918 e ao longo de 1919, a pneum6nica eta a epidemia mais
preocupante. E embora no final de 1918 se salientasse que a cidade ainda n5o estava a ser muito
atingida, informava-se j6 que em outros concelhos do distrito se viviam<cenas de horron, como
seria o caso em Viana do Alentejo (Voz Pibtica, no1171,20t1011918, p.2). Noticiavam-se igualmente

as medidas tomadas pelas autoridades politicas e sanitdrias, ou criticava-se a falta delas,
denunciava-se a falta de higiene nos espagos priblicos assim como o desrespeito pelos h6bitos de
higiene pessoal e, forma n6o muito sistem5tica, contabilizava-se o movimento de doentes no
hospital da cidade assim como os 6bitos ocorridos. A determinado momento referia-se mesmo que a
<<morte tem preferido gente nova, de idade inferior a 40 anos e tem "escothido" individuos
depauperadoo> (Noticias d'Evora, 0311111918, no5351, p.2). Todos os aspectos supra mencionados
foram coligidos nos seguintes jornais: Noticias d'Evora, 06/0371918 a 1310611919; Voz ptiblica,

07 lo3l 1 91 8 a 25505 1 91 9 ; e Democracia do s ut, 24 I o2t 19 1 8 a 1 6t03t 1919.

tz A percentagem de recenseados em 1918 poderd estar um pouco empolada pois enquanto o
arrolamento de recenseados se efectuou no inicio do ano de 1918, quando as epidemias ainda n5o
se faziam sentir em toda a sua intensidade, o quantitativo de var6es maiores de 21 anos apurou-se
a partir dos dados do Censo da Populag1o Portuguesa de /920, ou seja, integrando j6 os efeitos da
mortalidade decorrentes das ditas epidemias.



74

2.2 - Recenseados, alfabethados e emigrantes: em busca de um padrSo

regional

O trabalho de comparaqSo dos espagos nacional, distrital e concelhio

permitiu distinguir a consondncia de movimentos no que diz respeito ao

alargamento e restrigSo do nrimero de recenseados ao longo do perlodo

analisado e, tamb6m, evidenciar a regularidade com que os distrito e concelho

de Evora apresentavam taxas de recenseamento inferiores is nacionais.

Em resposta d primeira constatagSo, apontaram-Se as mudanqas no

quadro legal que definia o direito de voto como as grandes respons6veis pelas

flutuag6es verificadas; para explicagSo da segunda evid6ncia, admitiu-se a

possibilidade de os efeitos da legislagSo eleitoral sobre o volume de

recenseados serem modulados pela situagSo do distrito e do concelho em

termos de emigragio e alfabetizagdo.

O facto de ao longo de quatro d6cadas as percentagens de recenseados

distritais e concelhios face d populagio total e aos varOes maiores de 21 anos

terem sido, em regra, menores que aS apuradas para o todo nacional deve, na

sequQncia das reflex6es anteriores, ser encarado sob uma outra perspectiva.

Porque a situagSo era transversal aos v5rios contextos legais e de regime, nio

parecem suficientes os argumentos sobre eventuais manipulag6es realizadas

em fase de arrolamento dos recenseados, ou sobre o desinteresse dos

potenciais eleitores do distrito e do concelho em relagio aos mecanismos de

IegitimagSo dos sistemas representativos mon5rquico e republicano. Embora

abundantemente testemunhadas pelos coevos, e destacadas como

caracterlsticas marcantes do funcionamento do regime eleitoral por estudos

produzidos no dmbito da historia e sociologia politicas, parece pouco prov6vel

que as circunstincias referidas fossem capazes de produzir a regularidade

estatistica detectada para o caso eborense.

A nosso ver, a peculiar situagdo dos distrito e concelho de Evora no que

diz respeito ao acesso ao exercicio da cidadania resulta de factores exc6ntricos

e subliminares ao funcionamento do pr6prio sistema politico. Esses factores
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estabeleciam o perfil sociol6gico das poputag6es e traqavam os limites no

6mbito dos quais os agentes politicos desenvolviam a sua acqdo. pedro

Tavares de Almeida, ao reflectir sobre a validade das estatisticas eleitorais e
sobre as possibilidades da sua utilizagdo, concluiu que embora nio devam ser
tomados como absolutamente <<genuinos e veridicos os dados pubticados nas
estatisticas oficiaist>, eles <constituem o ilnico instrumento de mensuragdo do

eleitorado> e os seus valores sio uma imagem ndo muito desfocada da

realidade. Acrescentou, igualmente, que estas informaq6es proporcionam

indicag6es essenciais <<sobre a confrguragdo e dinilmica do campo potitico -
em pafticular, quanto d dimensdo e distribuigdo territorial do eleitorado>13.

Poder6 acrescentar-se, tamb6m, que os recenseamentos eteitorais se perfitam

como uma caixa de ressondncia relativamente fidedigna da situagio socio-

econ6mica e cultural dos residentes no espago geogr6fico a que se reportam.

Numa leitura estratigrSfica, estas caracterlsticas corresponderiam a uma

camada profunda que contextualizava e influia na configuragSo da <<din6mica

do campo politico>, pese embora o ruido mais ou menos intenso sobre

acusag6es de fraude na elaboragdo dos cadernos de recenseamentoia.

A confirmagSo desta hip6tese implica o cotejo dos resultados do distrito
de Evora com os dos outros distritos do continente. 56 assim 6 possivel

conferir se em outras regiOes do pais se verificava a aparente l6gica relacional

13 Cf. Pedro Tavares de Almeida, 19g1 , op. ctt., pp.199-200.

u Maria Antonieta Cruz (1999, op. cit., pp.63-76) refere tamb6m a existEncia de factores externos ao
funcionamento do sistema politico, nomeadamente a desigual dishibuigSo da fiscalidade ao longo do
territ6rio nacional, como motivo determinante para a n6o inclusSo nos cadernos de recenseamento

de muitos eleitores de provlncia. As taxas eram directamente proporcionais ao nfmero de habitantes
e com base neste crit6rio estabeleciam-se diferentes categorias de concelhos para efeitos fiscais
(1",2" 3a,4a, 5a, e 6a ordem). Segundo Maria Antoniela Cruz, esta situagao levava a que nos

concelhos da provincia muitos individuos se vissem impossibilitados de entrar nos cadernos pelo

crit6rio do censo. A lei eleitoral de 1878, ao incluir no direito de sufrdgio os chefes de familia teria
permitido alterar este quadro. Como o nosso estudo se estende ao per[odo republicano teremos
oportunidade de verificar se o desaparecimento do crit6rio censit6rio introduziu mudangas de fundo
na projec9do espacial das taxas de recenseamento. Sobre a import6ncia dos recenseamentos

eleitorais como fonte para apuramento da "riqueza privada" cf. Rui de A. F. casc6o, op. cit pp. 343-
352.
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entre percentagens de recenseados e situagSo cultural e socio-econ6mia das

populag6es, que parece perceptivel no caso de Evora.

Como os estudos conhecidos nio apresentam uma incid6ncia cronol6gica

e espacial susceptivel de resultados conclusivos procur6mos, a partir de uma

metodologia simples, efectuar as comparag6es necess5rias.

Em primeiro lugar procedeu-se a distribuigSo espacial dos recenseados

com base na circunscrigSo distrital (cf. Quadro 2 do Anexo ao Capitulo).

Existindo a possibilidade de se estabelecerem as taxas de recenseamento

utilizando como referente o conjunto dos individuos do sexo masculino maiores

de 21 anos optou-se por tal indicador, por ser eSSe o universo base de

recrutamento dos potenciais eleitores.

Para apuramento das percentagens de arrolados usaram-se os dados

sobre recenseados e populagdo, publicados no Censo Eleitoral da Metropole,

relativos a 1890, 1910, 1911 e 191515. Do conjunto da estatistica eleitoral

disponivel na dita obra, estas datas coincidem com uma boa parte dos

recenseamentos considerados no presente estudo. Embora n5o tivesse sido

possivel estender a comparagSo at6 1930, os anos referidos sdo

esclarecedores uma vez que permitem distinguir a infludncia de diferentes

contextos: regimes mondrquico e republicano e conjunturas Iegais de direito de

voto mais alargadas e mais restritas.

2.2. 1 - Recenseados e alfabetizados

Para conformagSo da hip6tese de que aS taxas de recenseamento

reflectiam a situagSo do pais no plano da alfabetizaqilo, confrontaram-se os

dados das taxas de alfabetizagdo distritais de 191116 com os das proporq6es

1s Ct. Censo Eleitoral da Metrdpole,1916, pp. 34-35 e 46-52.

16 Usamos os dados apresentados por Rui Ramos, 1988, "Culturas da AlfabetizagSo e culturas do

analfabetismo em Portugal: uma introdugdo d Hist6ria da AlfabetizagSo no Portugal contempordneo",

in Andtise Sociat, vol. XXIV (103-104), pp. 1067-1145. As fontes usadas para apuramentos das
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de recenseados em 1910, 1911 e 1915. Optdmos por usar os dados referentes

a 1911 porque este ano permite que se estabeleqam comparag6es com as

taxas de recenseados em tr6s momentos diferentes no que diz respeito aos

crit6rios legais paru arrolamento de eleitores. Em 1910, no ultimo

recenseamento mon6rquico, os cidadaos foram arrolados pelo censo e por

fazerem prova de saber ler e escrever; em 1g11,logo apos a implantagdo da

Rep0blica, consideraram-se aptos para eleitores os individuos que fossem

chefes de familia e os que provassem saber ler e escrever; em 191s apenas a

capacidade liter6ria foi considerada como crit6rio adequado para o exercicio do

direito de voto17. Encontraram-se os valores m6dios para as vari6veis em

an6lise e fizeram-se as projeca6es gr5ficas correspondentes a cada um dos

tr6s anos.

O recurso dquela medida de tend6ncia central obedeceu d necessidade

de se encontrar um referente a partir do qual fosse possivel estabelecer a

posigSo relativa das taxas de alfabetizaqdo e de recenseamento retativas das

diversas regiOes do pais.

No que diz respeito ao valor da taxa m6dia de alfabetizagilo, Rui Ramos

chamou a atengSo paru a limitada potencialidade expticativa deste indicador,

sublinhando que a situaqSo e evolugSo de Portugal neste campo apenas se

torna inteligivel se reflectida na sua diversidade regional e de g6nero, e se

contextualizada em fungSo das dindmicas socio-culturais que caracterizam, e

diferenciam entre si, o Norte e o Sul do territ6rio continentalla.

Em nosso entender, a dindmica dos recenseamentos tamb6m ganha em

inteligibilidade se equacionada na sua variabilidade espacial Norte / Sul. Foi

esta premissa que levou ao apuramento das percentagens distritais de

recenseamento, agora cotejadas com as taxas de alfabetizagdo.

taxas de alfabetizag6o distritais foram, segundo o autor, as informag6es veiculadas pelos individuos

em causa por ocasiS0 da realizag10 dos Recenseamentos Gerais da populagS0.

tz Cf. no Capitulo 1 a secgSo relativa d identificag6o das caracteristicas legais previstas para acesso

ao sufrdgio.

18 Rui Ramos, 1988, op. cit.
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A leitura da Figura 2.1., na qual se comparam as percentagens de

recenseados em 1910 com as taxas distritais de alfabetizagSo, deixa

transparecer a consondncia nas posig6es relativas dos dois indicadores em

andlise, em onze dos dezassete distritos continentais.

A norte da linha do Tejo, Coimbra, Aveiro, Braga, Viana do Castelo e Vila

Real, posicionaram-se acima dos valores m6dios registados no pais no que diz

respeito a recenseados e alfabetizados. Faro, Beja, Evora, Portalegre e Castelo

Branco foram os distritos em que tanto a proporgSo de recenseados como a de

alfabetizados ficaram aqu6m dos valores m6dios. Fora deste bloco geogr6fico,

mas com comportamento semelhante, situava-se o distrito da Guarda.

Figura 2.1 - Portuga! continental: comparagio entre as taxas de recenseamento
(1910) e as taxas de alfabetizagio distritais (1911)

Figura 2.2-Porlugal continental: comparagio entre as taxas de recenseamento
(1911) e as taxas de alfabetizagio distritais (1911)
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Figura 2.3 - Portugal continental: comparag5o entre as taxas de recenseamento
(1915) e as taxas de alfabetizagSo distritais (1911)

em Anexo ao

A medida que se avanga de Sul para Norte no territ6rio continental, a

percentagem de alfabetizados aumenta progressivamente.

Em Santar6m, Leiria, Braganga e Viseu, outras vari6veis pareciam

perturbar a conexSo verificada nos restantes distritos quanto aos indicadores

em causa: embora a taxa de alfabetizagSo fosse inferior d nacional, a

proporgSo de recenseados era superior ao valor m6dio deste indicador.

Os casos de Lisboa e do Porto, pela sua especificidade, sio considerados

separadamente. Tendo como espago de an6lise a circunscrigdo distrital, ambos

os distritos apresentavam percentagens de alfabetizagdo superiores ir m6dia

nacional, respectivamente 48,8% e 56,5%; no que respeita a taxas de

recenseamento, Lisboa, com 38,8 o/o, ficava abaixo da m6dia, enquanto o

Porto, com 47,SYo, se situava no valor m6dio apurado para o continentele.

1e Na Tabela no3, em Anexo ao Capitulo, os dados relativos a Lisboa e ao Porto foram apresentados

de forma desdobrada (Lisboa cidade por um lado e resto do distrito de Lisboa por outro, Porto

cidade por um lado e resto do distrito do Porto por outro). Assim sendo, as respectivas m6dias

distritais obtiveram-se considerando como um todo cada uma das partes em que dividiu cada um

dos distritos em causa.
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Nesta perspectiva, o distrito do Porto, e sobretudo o de Lisboa, pareciam

situar-se ao arrepio de algumas das tend6ncias dominantes nas regi6es em

que se inseriam. Lisboa diferenciava-se dos distritos limitrofes e do resto dos

territ6rios meridionais por ostentar niveis de alfabetizaqSo relativamente

elevados, embora inferiores aos do Porto; o Porto distinguia-se das zonas

circundantes por ficar um pouco aqu6m das taxas de recenseamento

apresentadas por estas. Por 0ltimo, os dois distritos prefiguravam as unicas

situaq6es a nivel nacional em que taxas de alfabetizaqlo relativamente

elevadas ndo se repercutiam em proporg6es de recenseados igualmente

elevadas.

Estas aparentes idiossincrasias adquirem outro sentido quando nos totais

distritais se individualizam os respectivos nfcleos urbanos que afinal

correspondiam ds duas maiores cidades do pais.

Em relagSo a Lisboa torna-se evidente que foi o nfmero de alfabetizados

a residir na cidade,69,40/0, a maior taxa do territ6rio continental, o factor

determinante paru posigSo do conjunto do distrito relativamente a este

indicador; fora da capital os alfabetizados ficavam-se pelos 28,2yo, uma

proporg6o n6o muito distante das registadas nos distritos circunvizinhos,

sobretudo os situados mais a Sul20. Cotejando esta percentagem com a dos

44,5o/o de recenseados entre os var6es maiores de 21 anos que residiam no

distrito mas fora da capital, emerge um perfil compative! com o das restantes

regi6es meridionais, nas quais os dois indicadores apresentavam valores

inferiores ds m6dias do pais; na cidade, apenas 33,1o/o dos efectivos estavam

recenseados.

A especificidade que parecia caracterizar o distrito de Lisboa tinha a sua

origem na pr6pria cidade: era aqui que se verificava a grande discrepdncia

entre a proporqdo de alfabetizados e a de recenseados, cuja magnitude

afectava o distrito quando considerado no seu todo. Para al6m da fronteira

perceptlvel entre o norte e o Sul do territ6rio continental, parece desenhar-se

uma outra que diferenciava a primeira cidade do pafs das zonas rurais que a

zo RuiRamos, 1988, op. cit., p.1073.
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circundavam2l. Dadas as condigOes legais vigentes em 1910 para arrolamento

nos cadernos eleitorais, resulta paradoxal o facto de a cidade mais alfabetizada

do territorio continenta! ser, em simult6neo, a detentora de uma das mais

baixas taxas de recenseamento. A situagSo tem sido explicada pelo facto de

muitos dos cidaddos residentes se colocarem d margem do processo eleitora!

como sina! de protesto em relagio ao sistema, por serem arbitrariamente

exclu[dos dos cadernos, mas sobretudo por a actividade politica mobilizar

apenas um <<segmento relativamente limitado da sociedade portuguesa>>22. No

caso de Lisboa, o facto do aumento dos seus efectivos resultar em grande

medida da imigrag6o favorecia o alheamento em relagSo d questSo da

participagSo politica. O que se passou entre 1887 e 1896 ilustra bem a

dimensdo do fluxo imigratorio para a capital. Nestes dez anos a cidade registou

um saldo natural negativo de 2728 pessoas, mas como chegaram cerca de 61

21 Orlando Ribeiro chamou a atengSo para o facto de a cidade de Lisboa parecer menos ligada que

a do Porto d respectiva moldura, nomeadamente no campo da densidade populacional. O Porto

seria a <capital do norte>, e ai ndo era possivel distinguir, fosse pela densidade das casas fosse

pelas fung6es urbanas, os bairros excdntricos do <velho burgo>; d sua volta encontravam-se as

duas maiores vilas do pais (Matosinhos e Vih Nova de Gaia), mais populosas que algumas cidades

e <<uma massa disseminada de trabalhadores do campo e da oficina que, d roda daquela cidade,

formavam uma cintura quase ininterrupla; a densidade chegava a 420 pessoas por km2, mesmo

sem os maiores n[cleos urbanos. Lisboa, por sua vez, aparecia realmente como a capital do

Estado, com uma irradiagSo e forga atractiva que nio se ficavam pelo quadro regional, mas d sua

volta n5o tinha a mesma (massa>l de gente; na cidade, a densidade chegava a 490, sem ela ficava-

se pelos 1 53. Estes nrimeros mostravam a diferente expressSo demogr5fica da 6rea onde se situam

as duas maiores aglomerag6es urbanas portuguesas. (cf. Orlando Ribeiro, Hermann Lautensach e

Suzanne Daveau (comentdrios e adualizagdo), 1999, Geografia de Portugal. llll O Povo Portugu€s,

3a ed., Lisboa, EdigSes Jo6o 55 da Costa, pp. 741-2 e 746). Tamb6m Franqois Guichard, (1995,

Historia do Porto (dir. de Luis A. de Oliveira Ramos), Porto, Porto Editora, p.526) destaca o

contraste nio s6 funcional como inclusive fisico e visual na relag6o de cada uma das cidades com a

Srea circundante. O crescimento de Lisboa, ter-se-ia afirmado sobretudo pela lideranqa do Estado e

do lmp6rio, n6o se repercutindo particularmente na animaqSo do espago regional vizinho, pouco

povoado e com 5reas pouco acessiveis; quanto ao Porto, desde a ldade M6dia que a cidade

mantinha uma relagSo estreita com o conjunto densamente humanizado do Norte do pais, nutrindo-

se das suas complementaridades e tornando-se o ponto quase obrigat6rio de contacto com o

exterior.

22 Pedro Tavares de Almeida, 1985, op. cit., pp.1 19-124.
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mil imigrantes, o c6mputo final resultou num aumento de aproximadamente 59

mil individuos23. Para o perlodo entre 1901 e 1911, JoSo Evangelista estimou o

crescimento efectivo do distrito de Lisboa em 142845 indivlduos, dos quais

57121 correspondiam a gente oriunda de outras regi6es2a. Embora estes

nfmeros n5o permitam distinguir a realidade da urbe do resto da circunscrigSo

distrital, n5o ser6 inverosimil conceber que a maioria dos deslocados se dirigia

para a capital do pals.

Num tal contexto, ainda que os rec6m-chegados hipoteticamente

reunissem as compet6ncias necess6rias para o exercicio do direito de voto, a

inscrigSo nos cadernos n6o seria uma das suas prioridades; e os responsSveis

pelo recenseamento tinham tamb6m maior dificuldade em controlar este vasto

sector da populaqSo2s.

Na cidade do Porto, a discrep6ncia na conexdo entre as taxas de

alfabetizados (68,9%) e recenseados (46,8%) se bem que evidente, era menos

acentuada, pelo valor mais elevado desta 0ltima. Tamb6m ndo era t6o marcada

a fronteira entre a cidade e o resto do distrito no que diz respeito d proporgdo

do n0mero de alfabetizados; exceptuando Lisboa e a propria cidade do Porto, o

resto do seu distrito e os de Viana do Castelo, Braga e Aveiro ostentavam as

zs Alvaro Ferreira da Silva, 1997a, Crescimento urbano, regutagdo e oportunidades empresariais: a

construgdo residencial em Lisboa, /860 - 1930, Florenga, lnstituto UniversitSrio Europeu, 2 vols.

(tese de doutoramento policopiada), pp.34-44, apresenta os n0meros referidos no corpo do texto

para acentuar a importAncia da imigrag5o para o crescimento da cidade de Lisboa. Outros autores

que conclulram no mesmo sentido foram, nomeadamente, Magda A Pinheiro, 1990, <As cidades no

Portugal oitocentista>, Ler Hist6ria, no20, p.89; Miriam Halpern Pereira, 1993, Das revolugdes

liberais ao Estado Novo, Lisboa Presenga, p.206-7; Rui Ramos, 1994 Histdria de Portugal (Jos6

Mattoso dn.). Vol. Vl: A Segunda FundagSo (1890-1926), Lisboa, Circulo de Leitores, p.592-3; Vitor

Matias Ferreira, '1986, <Modos e caminhos da urbanizag6o de Lisboa> Ler Histdria, no7, pp. 101-32.

24 Cf. Jo6o Evangelista, 1971, cil. pp.76-7 e 164-5. O autor alerta que os n0meros por si

apresentados constituem apenas estimativas, dadas as dificuldades que teve em apurar os dados

de base.

2s Maria Antonieta Cruz ('1991, "Repercuss6es eleitorais da revolta de 31 de Janeiro na cidade do

Porto", Histdria. Revista da Faculdade de Letras,ll S6rie, vol. Vlll, pp.191-249) avanqa tamb6m esta

interpretagSo para explicar os decr6scimos das taxas de recenseamento verificados nas duas

maiores cidade do pais entre 1878 e 1890. Decr6scimo mais acentuado em Lisboa do que no Porto.
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mais elevadas taxas de alfabetizagdo do pals. A proporgSo de recenseados,

por seu turno, era quase id6ntica entre a cidade e o restante distrito; e nesse

aspecto, tamb6m, o Porto parecia manifestar em relagio is zonas circundantes

uma continuidade que n5o era perceptivel na capitaldo pais.

A andlise da situagSo em 1911 comparaat6 que ponto as mudanga de

regime politico e alteragio do quadro legal de sufrdgio afectaram nio s6 as

duas primeiras cidades portuguesas como o resto do territ6rio continental, no

que respeita d relagSo entre taxas de alfabetizagdo e de recenseamento.

Na cidade de Lisboa, a proporgSo de recenseados em relagSo aos

homens maiores de 21 anos situou-se em 47,6o/oi um acr6scimo de 14,5o/o affr

comparagSo com o recenseamento do ano anterior e ligeiramente acima dos

10o/o de aumento m6dio ocorrido no pa[s26. Ainda assim, a cidade de Lisboa

continuou a ostentar, em 1911, a menor percentagem de recenseados do

continente. lnovador em relagSo i situagdo de 1910, foi o facto de a taxa de

recenseados da capital se ter equiparado d da segunda maior urbe do pa[s, em

resultado de uma mais ampla mobilizagSo de potenciais eleitores.

Em relagSo ao Porto, destaca-se o facto de quer a cidade, quer o resto do

distrito terem registado um aumento do n(mero de recenseados pouco

expressivo: 1,60/o e 5,8Yo, respectivamente. Manteve-se assim uma taxa de

recenseamento abaixo da m6dia apurada para 191 1, que foi 57,1Yo, embora a

alfabetizagdo fosse elevada. A entrada dos chefes de famllia e a quebra da

barreira censit6ria ndo se revelaram mudangas eficazes para a captagSo de

26 Segundo o Censo Eleitoral da Cidade de Lisboa. Eleigdes de deputados, de cdmaras municipais e

de juntas de paroquia desde 1878 atd hoje,1916, Lisboa, lmprensa Nacional, pp.5-7, em 1911 os

var6es maiores de 21 anos seriam 130589 e os recenseados 62191. A obra apenas disponibiliza

informag6es para a pr6pria cidade e ndo para o resto do distrito, o que impossibilita comparag6es a

este n[vel. No Censo Eleitoral da Metrdpole, 1916, cit., p. 48-9, saido pouco tempo antes do trabalho

anteriormente referido, Ant6nio de Sousa Junior, director da DirecgSo Geral de Estatistica, e

respons6vel por ambas as obras, apresentou, para os quatro bairros da cidade e para as demais

freguesias do distrito exactamente o mesmo nfmero de recenseados em 1910 e 1911; em nota

explicou que n5o existia recenseamento do distrito de Lisboa para 191 1. Resta entSo que no

respeitante a Lisboa s6 temos elementos de comparag6o entre o fltimo recenseamento mondrquico

e o primeiro republicano para a propria cidade.
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potenciais novos eleitores portuenses; e os alfabetizados incluidos nos

cadernos nio fizeram a diferenqa.

No resto do pais, tornou-se mais difusa a conexSo entre taxas de

recenseamento e taxas de alfabetizados, detectadas no ano anterior. O

aumento da taxa m6dia de recenseados, resultante sobretudo do arrolamento

efectuado nos distritos que em 1910 se situavam abaixo da m6dia desse ano,

foi o factor respons6vel pelo novo quadro.

Com taxas de alfabetizagdo e de recenseamento superiores aos valores

m6dios mantiveram-se os distritos de Coimbra, Aveiro, Braga e Vila Real;

Viana do Castelo, porque praticamente n5o alterou a sua taxa de

recenseamento, ficou 1,7Yo aqudm da m6dia de 1911. Tinham em comum com

a cidade e resto do distrito do Porto, a relativa estabilidade apresentada por

este indicador, num contexto de mudanga de regime.

Foi entre os distritos com as taxas de alfabetizagdo mais baixas do pais

que se verificaram maiores subidas nos recenseamentos: Faro (11,7o/o), Beja

(24%) e Evora (19,57o) mantiveram-se ainda assim com taxas de recenseados

ligeiramente abaixo da m6dia, enquanto Portalegre (19,1o/o) e Castelo Branco

(19,8%) conseguiram ultrapassar essa posigSo. Se os crit6rios censit6rio e

capacitSrio (alfabetizagSo) deixavam a margem dos arrolamentos vastos

sectores da populagdo, as alterag6es introduzidas com a Rep0blica

acresceram em 18,7o/o os eleitores potenciais na regiSo meridional, quase o

dobro da subida m6dia registada no pais (9,6%). Aqui, aparentemente, a

mudanga de regime, o desaparecimento da fronteira do censo e inclusSo dos

chefes de familia tiveram enormes repercuss6es na formagSo do corpo

eleitoral. O Sul analfabeto respondia mais generosamente d Repriblica que o

Norte alfabetizado?

A resposta d questSo deve ser matizada considerando-se a situagSo dos

distritos de Leiria, Santar6m, Viseu, Guarda e Braganqa. Segundo o crit6rio

analltico que tem orientado a nossa reflexSo, estes distritos detinham taxas de

alfabetizagSo abaixo da m6dia apurada para o territorio continental. No entanto

ocupavam uma posigio interm6dia entre o Noroeste alfabetizado (43,6%) e o
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Sul onde o analfabetismo dominava claramente (24,9o/o). No seu conjunto, os

distritos identificados situavam-se nos 32,3o/o de alfabetizag6,o e alguns deles,

no que diz respeito a este indicador, ndo distavam muito dos valores de outros

que integr5mos no designado grupo do Noroeste; estava nesta situagdo o

distrito de Viseu cujos 36,5yo de alfabetizados n6o o distanciavam muito dos

39,67o de Vila Real, colocando estes dois espagos numa posig6o de fronteira

entre o litora! e interior norte.

No que respeita d proporgio de recenseados, aqueles cinco distritos

tamb6m se distinguiram dos restantes ao responderam ao primeiro

recenseamento republicano com um acr6scimo de 16,40/ol em 1910

correspondia-lhes uma taxa de 50,8olo, em 191 1 atingiam os 67 ,2o/o. Em relagdo

a este indicador, novamente emerge o que poderlamos classificar como uma

posigSo intermedia face aos outros dois grupos; e parece tamb6m perfilar-se a

tend6ncia enunciada, segundo a qual, nas regi6es menos alfabetizadas, as

mudangas do regime e da legislagSo eleitoral originaram uma acentuada

ampliagdo do universo dos recenseados. E n5o foi o facto de j5 no Ultimo

recenseamento mon6rquico deterem uma taxa de recenseamento superior d

m6dia, aspecto em que diferiam dos territ6rios meridionais, que os impediu de

em 1911 ostentarem, no seu conjunto, a taxa de recenseados mais elevada da

metropole. Esta elasticidade na mobilizagSo de recursos, perceptivel

independentemente das circunst6ncias politico-legais tragarem um perfil socio-

cultural de eleitor mais ou menos restritivo, deixa antever o contributo de outros

factores para a formaqSo do corpo eleitoral, embora estes nio sejam

apreensiveis pela perspectiva analitica em curso.

O papel da alfabetizagi,o, no entanto, transparece de forma evidente pela

an6lise da Figura 2.3 (pitg.79), correspondente ao ano de recenseamento de

1915. Os distritos mais alfabetizados, nomeadamente Coimbra, Aveiro, Braga,

Viana do Castelo e Vila Real, foram os que melhor resistiram d derrocada

provocada pela restrigio legal do direito de voto, agora circunscrito ao crit6rio

capacit6rio. Ter6 sido tamb6m esse o motivo do destaque das cidades de

Lisboa e Porto, que neste ano assumiram de taxas de recenseados bastantes

superiores d exigua m6dia do pals. Os recenseados de Lisboa sofreram um
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acr6scimo de cerca de 7,9o/o, e o Porto, num contexto de retracgSo

generalizada do universo eleitoral, manteve uma notdvel estabilidade.

Quanto ao resto do distrito de Lisboa, em harmonia com a respectiva taxa

de alfabetizagdo, e em continuidade com outros distritos limitrofes, apresentou

uma proporgSo de recenseados muito abaixo da m6dia, a qual, usando com

refer6ncia os outros dois anos, jA era bastante inferior. E o resto do distrito do

Porto acompanhou o perfil dos outros distritos do Noroeste, com taxas de

alfabetizag6o e de recenseamento acima dos correspondentes valores m6dios

apurados para o territorio continental, se bem que repercutindo o radical aperto

no direito de sufrdgio, evidente quando se comparam os valores de 1915 com

os de 1911.

A amostra resultante do confronto entre os tr6s anos de recenseamento e

a taxa de alfabetizaqdo de 1911 suscita algumas reflexSes. Pode dizer-se, com

alguma propriedade, que por detr6s do pais dos recenseados se pressente o

pais dos alfabetizados. N6o ser6 uma constatagSo particularmente inovadora,

afinal o requisito <<saber ler e escreven> foi o 0nico que transitou do quadro

legal vigente em 1910 para o de 1911, at6 se tornar exclusivo mediante a

legislaqSo eleitoral de 1 91 3.

Na secgSo 2.1 do presente estudo j6 se evidenciou como a avassaladora

contracgSo no volume do recenseamento de 1915 - por comparagSo,

nomeadamente, ao de 1911 - ficou a dever-se, sobretudo, ds deficidncias de

Portugal no plano da alfabetizaqdo. A situagSo era jit motivo de preocupagSo

para os dirigentes politicos coevos e as investigaq6es posteriores sobre o

sistema politico republicano apontam-na como factor de fragilizagSo do regime,

uma que vez exclula da cidadania expressa pelo direito de voto largos sectores

da populagSo portuguesa.

Foi precisamente o facto de o distrito de Evora apresentar regularmente

taxas de recenseados bastante aqu6m das nacionais, e fazer parle da regido

com taxas de alfabetizagdo mais baixas do pals, que nos levou a indagar sobre

a exist6ncia de uma conex6o entre ambos os indicadores. E a resposta 6

afirmativa. O mapa das taxas de recenseados distritais acompanha o da
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alfabetizagio portuguesa, embora tivesse sido necess5rio destacar certos

matizes e explicar alguns aparentes paradoxos. Deve tamb6m acrescentar-se

que, em contexto de sufrSgio alargado, os outros requisitos de arrolamento

tornavam mais difusa a sobreposigSo referida, sem chegarem a question6-la;

em 191 1, acresceu ainda tratar-se do primeiro recenseamento ap6s a mudanga

de regime politico.

Sendo assim, n6o ser6 inveroslmil considerar-se que as conclus6es

avangadas por Rui Ramos sobre a diferenciagSo espacia! da alfabetizagdo

portuguesa podem igualmente ser operativas para explicar as posig6es dos

distritos do territorio continental em termos de taxas de recenseamento, assim

como as tend6ncias que os tr6s anos analisados parecem desenhar. Segundo

aquele autor verificou-se em Portugal, assim como noutros paises, <<uma

conexdo entre os niveis de alfabetizagdo e as formas de acesso d terra>. Nas

sociedades de camponeses proprietSrios as taxas de alfabetizagSo eram

normalmente superiores ds verificadas entre os assalariados agrfcolas, sendo

essa a raz6o das diferengas verificadas em Portugal entre o Norte campon6s e

o Sul do latif0ndio.27

A Norte, a maior disseminagSo do patrim6nio fundi5rio estimulava os

individuos a procurar o conhecimento das letras. Em alguns casos porque essa

compet6ncia poderia facilitar o desempenho de ac96es Iigadas d gest6o dos

respectivos bens. Mas para muitos outros casos h5 que ponderar a hipotese a

percepqio da exiguidade do patrim6nio familiar estimular a aquisiqSo de alguns

rudimentos de cultura letrada. Muitos pequenos propriet6rios eram tamb6m

comerciantes, almocreves, artesSos e mesmo pequenos funcion6rios locais

que, pela via da pluriocupagSo, procuravam acrescer os rendimentos do

agregado familiar. E os jovens que em consequGncia das pr6ticas sucess6rias

vigentes se viam impelidos a buscar outros meios de vida, complementares

e/ou independentes da actividade agricola, nos centros urbanos proximos ou

em paragens mais longinquas, tendiam a percepcionar como uma vantagem a

aquisiqSo de compet6ncias no campo da escrita e da leitura.

27 Cf. Rui Ramos, 1988, op. cit., pp.1O8O-11OO e 1109-'1114.
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2.2.2 Recenseados e emigrantes

Na posse das percentagens de recenseados distritais, o passo seguinte

foi a comparagSo destas informag6es com as taxas de masculinidade aos 25-

29 anos, para 1890, e com as taxas brutas de emigragSo para 1910, 1911 e

191528. Como em relagSo ao primeiro ano mencionado n6o foi possivel obter

os dados pretendidos sobre a emigragSo, recorreu-se d taxa de masculinidade;

considerou-se a situagSo das populag6es no que diz respeito a este indicador

como uma informagSo aproximativa sobre as dindmicas migratorias2e.

Depois procedeu-se ao apuramento das percentagens m6dias nacionais

de recenseados maiores de 21 anos, da m6dia das relag6es de masculinidade

e da m6dia das taxas brutas de emigragSo; em seguida posicionaram-se os

valores registados para cada um dos distritos em relaqSo a essas mesmas

m6diasso. Os resultados s6o visiveis nas projec96es grSficas das p6ginas

seguintes.

Em 1890 (cf. Figura 3.1., p5g. 91), como j6 se destacou anteriormente, a

taxa m6dia de recenseados no continente em relaqio ir populagSo masculina

maior de 21anos situou-se em 72o/o, o valor mais elevado de todos os anos em

an5lise.

28 Us6mos as taxas calculadas por Mdrio Leston Bandeira, 1996, op. cit., p.486 e 532.

2e Miriam Halpern Pereira, 1971, Livre cdmbio e desenvolvimento emndmico, Lisboa, Cosmos,

pp.32-40, refere especificamente que o facto de Portugal apresentar em 191 1 o indice de

feminilidade mais elevado da Europa se devia ao acentuado fluxo migrat6rio, constituido sobretudo

por jovens do sexo masculino. Para outras unidades espaciais, entre elas os distritos, 6 necess5rio

ter em atengio que as taxas de masculinidade resultam tamb6m de movimentag6es internas das

populag6es, tamb6m elas pautadas por diferengas de g6nero.

30 Centr6mos a andlise apenas nos distritos do continente pelo seguinte motivo: enquanto nas

m6dias nacionais de recenseados as percentagens do continente n6o s6o alteradas quando

incluimos os Agores e Madeira, j5 no que se refere ds taxas de emigraqSo os valores do conjunto

das ilhas eram de tal forma elevados que provocavam uma subida da taxa m6dia do continente em

cerca de dois pontos e originavam distorq6es na posig6o relativa dos dezassete distritos continentais

em relagSo a essa mesma m6dia.
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Os distritos de Evora, Portalegre, Castelo Branco, Lisboa, Porto, Viana do

Castelo e Vila Real, apresentaram nesse ano percentagens de recenseados

inferiores i m6dia e Beja situou-se no valor m6dio. Destes oito distritos, cinco

(os primeiro quatro enumerados juntamente com o de Beja) apresentaram

relagOes de masculinidade superiores d m6dia, numa classe etilria em que os

efeitos dos fluxos migratorios eram muito fortes.

Faro, Santar6m, Leiria, Coimbra, Aveiro, Viseu, Guarda, Braga, e

Braganga, tinham em comum o facto de apresentarem percentagens de

recenseamento nitidamente superiores d m6dia. No que diz respeito is
relaq6es de masculinidade, Coimbra, Aveiro, Viseu, Guarda e Braga situavam-

se abaixo da m6dia apurada para o continente; Leiria e Braganga

aproximavam-se desta situagSo, ostentando valores ligeiramente acima da

m6dia.

Globalmente, podemos considerar um grupo de doze, em dezassete dos

distritos continentais, nos quais parece operativa a explicagSo acarreada para o

caso de Evora: a existdncia de uma relaqSo entre a situagSo do distrito em

termos de emigragSo e a respectiva posig5o no que diz respeito ds

percentagens de recenseados. Explicitando-a com maior clareza, a hip6tese

que parece esbogar-se a partir da an6lise dos dados relativos a 1890 poderS

ter a seguinte formulagSo: nos distritos em que a percentagem de recenseados

apresenta valores inferiores ou semelhantes a m6dia do continente, as

relag6es de masculinidade tendiam a ser superiores aos valores m6dios

encontrados para este par6metro; quando o primeiro indicador era superior d

m6dia, o segundo tendia a ser inferior. Os casos correspondentes d primeira

situagio enunciada localizavam-se sobretudo no Sul do pais; os que ilustram a

segunda situavam-se sobretudo no litoral norte a partir de Leiria em direcgSo a

Braga, e com uma incursdo para o interior nos distritos de Viseu e da Guarda.

Exc6ntricos d regularidade que perseguimos ficavam, em 1890, os

distritos administrativos de Faro, Santar6m, Porto, Viana do Castelo e Vila

Real. A andlise dos anos posteriores torna-se necess6ria para se aferir da

consistGncia da relagSo enunciada e bem assim da sua projecgSo espacial.
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Em 1910 (cf. Figura 3.2), evidenciam-se igualmente dois grandes

conjuntos. Em situagSo de percentagem de recenseados inferior d m6dia e taxa

de emigragio tamb6m inferior ds taxas m6dias do continente estavam Faro,

Beja, Evora, Portalegre, Castelo Branco e Lisboa; o Porto situava-se na m6dia

no que diz respeito a recenseados e um pouco abaixo na taxa de emigraqSo.

Acima da percentagem m6dia de recenseados e com taxas de emigragSo

tamb6m superiores encontravam-se os seguintes distritos: Coimbra, Aveiro,

Viseu, Viana do Castelo, Vila Real e Braganga; Leiria e Braga embora

partilhassem da mesma situagSo em termos de proporgSo de recenseados

estavam praticamente na m6dia relativamente ao fluxo migratorio.

Santar6m e Guarda ndo se enquadravam em quaisquer dos conjuntos

apurados. O primeiro dos distritos referidos, com uma taxa bruta de emigragSo

claramente inferior d m6dia, apresentou uma proporgSo de recenseados acima

do valor m6dio registado no ano em an6lise; o segundo correspondeu i 0nica

situaqSo em que uma elevada taxa de emigraqSo coincidiu com uma

percentagem de recenseados nitidamente abaixo da m6dia. Em 1910,

descontando as duas excepg6es discriminadas, os restantes distritos do

continente evidenciaram a dita articulagSo entre a percentagem de

recenseados e a taxa de emigrag6o. Parecia confirmar-se, tamb6m, a divisSo

entre o Norte e o Sul do pais no que diz respeito ds modalidades de articulagSo

entre os dois indicadores.

Recordem-se, agora, os preceitos legislativos que determinavam o acesso

d cidadania polltica, assim como as mudangas ocorridas nesse campo entre

1890 e 1910: permaneceram os principios censit6rio e das designadas

habilitag6es liter6rias e caiu o relativo a figura do chefe de familia. A luz de uma

grelha analitica assente nos novos condicionalismos legais, os agrupamentos

de distritos inventariados para 1910 pareciam estruturar-se com base nas

diferenqas de niveis de rendimento e compet6ncias culturais das respectivas

populag6es.
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Figura3.1 - comparagio entre as percentagens de recenseados e as relagoes ae
masculinidade no Continente (1 890)
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Figura 3.2 - Comparagio entre as percentagens de recenseados e as taxas brutas G
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Figurn33 - Comparagao entre as percentagens de recenseados e as taxas brutas de
emigrag6o no Continente (1911)
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Rgura 3.4 - Comparagio entre as percentagens de recenseados e as taxas brutas de
emigragio no Continente (1915)
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O recr-.nseamento de 1911 (cf. Figura 3.3) foi o primeiro elaborado pelo

regime republicano. No que diz respeito ao suporte legal, o crit6rio censit6rio

desapareceu, manteve-se o direito de voto para os individuos que provassem

saber ler e escrever e recuperou-se a condigSo de chefe de familia como factor

de inclusSo nos cadernos. Ao abolirem a barreira do censo e considerando os

chefes de fiamilia, os republicanos criaram um cenSrio de direito de voto

extensivo d grande maioria dos var6es maiores de idade. Neste contexto, a

percentagern m6dia de recenseados em 1911 subiu 10 pontos em relaqio ao

ano anterior. Acrescente-se, tamb6m, que a m6dia da taxa bruta de emigragio

passou de 4,5%o para 7 ,60/oo (cf. Tabela 4, em Anexo ao Capftulo).

Centrando a an6lise nos diferentes distritos de Sul a Norte do pals,

constata-se que Faro, Evora, Lisboa e Porto mantiveram o perfil que os

identificara previamente: uma proporgSo de recenseados inferior a m6dia e

taxas brutas; de emigragSo igualmente inferiores aos valores medios do

continente. Beja, que partilhava esta posigSo em termos de emigragSo,

apresentava uma taxa de recenseamento coincidente com a m6dia nacional.

Relativamenlle aos distritos de Faro e Evora, embora com acr6scimos de

recenseados superiores d m6dia do pais, isso nio foi suficiente para alterar a

posigSo que ocupavam nos dois anos jd analisados.

Os nftmeros relativos a Lisboa nio permitem conclus6es pertinentes,

mas n6o ser6 inveroslmil considerar-se que continuou no mesmo grupo e n5o

ter5 registaclo alteraE6es dram6ticas quanto d respectiva percentagem de

recenseados3l.

31 Os nrlmeros relativos a 1910 e 1911 constantes no Censo Eleitoral da Metropole n5o permitem

conclus6es quanlo a alterag6es ocorridas da primeira para a segunda data, no caso de Lisboa. No

quadro com infclrmag6es sobre a populagSo total em diferentes 6pocas uma nota informa que os

n0meros relativos a 1910 foram calculados, enquanto outros, nomeadamente os de 19'l 1, foram

extraidos de publicag6es oficiais - neste caso o Censo de Populagdo de /9//. Quanto ds

informaEOes sobrre populagSo masculina maior de 21 anos, o quadro respectivo s6 tem informag6es

para 1911, e, ern relagSo aos recenseados, uma nota informa que n5o existe recenseamento para

1911, pelo que se tomou o de 19'10 (cf. Censo Eleitoral ..., 1916, pp.34-35, 40 e 48). Como a

apreensSo das eventuais alterag6es no que diz respeito d proporgio de recenseados face i
populagSo masculina maior de 21 anos entre o r.rltimo recenseamento da Monarquia e o primeiro da
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Por sua vez em Portalegre e Castelo Branco, o aumento de cerca de 20

pontos nas respectivas taxas de recenseados guindou estes distritos para

posig6es superiores a m6dia do pais. Embora Beja e Evora tivessem registado

acr6scimos muito semelhantes, como os pontos de partida eram inferiores,

mantiveram-se no grupo em que j6 estavam acantonados em 1890 e 1910.

O caso de Viana do Castelo e peculiar. Como aumentou muito

ligeiramente a percentagem de recenseados, isso nio foi suficiente para a

manutengSo em valores percentuais distintamente superiores d m6dia, num

momento em que esta subiu bastante; a taxa de emigragSo ficou-se pelos

valores m6dios. Excepgio feita a este ultimo distrito, todos os outros

analisados para 1911 apresentavam taxas de emigragdo inferiores a m6dia do

conjunto continental.

Nos restantes distritos com valores percentuais de recenseados

superiores a m6dia incluem-se Santar6m, Leiria, Coimbra, Aveiro, Braga,

Viseu, Guarda, BraganEa e Vila Real. Destes, apenas Santar6m e Braga

detinham taxas de emigragio inferiores a m6dia do ano, repetindo-se a

situagSo de 1910.

Nos territorios com taxas de emigragSo abaixo da media, uma mancha

que englobava todo o Sul do pals e estabelecia, em plano obliquo, uma

fronteira por Castelo Branco, Santar6m e Lisboa e a que se acrescentava um

n0cleo constituldo por Braga e Porto no litoral norte, as mudanqas em

comparag6o com o ano anterior ocorreram em Portalegre e Castelo Branco

que, pela primeira e fnica vez nos quatro anos analisados, apresentaram

percentagens de recenseados superiores d m6dia.

H6 ainda um outro movimento que, sem p6r em causa as posig6es

relativas dos distritos em relagSo aos grandes grupos identificados, parece

diferenciar o pais segundo uma linha vertical que o atravessava de norte a Sul:

os distritos em que se registou um maior aumento nas respectivas

percentagens de recenseados (de 16 a 24 pontos), situavam-se na metade

Reptblica no distrito de Lisboa torna imprescindlveis as informaE6es sobre o montante de potenciais

eleitores arrolado em 19'l 1 , n5o podem tirar-se conclus6es relevantes.
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interior do territ6rio, encostados d fronteira: Braganga, Guarda, Castelo Branco,

Portalegre, E:vora e Beja; Santar6m participa igualmente deste movimento, Ao

que tudo indica, os principais contingentes arrolados nestes espagos terSo sido

os chefes derfamilia que anteriormente nio tinham entrado no recenseamento,

fosse pelo cclnso fosse pela instrug6o.

Em 1915 (cf. Figura3.4) a percentagem de recenseados a nlvel nacional

sofreu uma baixa acentuada, situando-se em 32,2o/o, e a taxa de emigragSo

tamb6m foi er mais baixa dos tr6s anos at6 ao momento analisados, ficando em

2,1o/0o32. Quanto d emigragSo, em'1914 iniciou-se um periodo de retracgSo nas

saldas que sie confirmou em 1915 e se prolongou at6 1918; a guerra mundial

de 1914 - 1918 teve um papel importante neste refluxo33. Acrescente-se, no

entanto, que 1912, 1913 e 1911 foram, por esta ordem, os anos que registaram

o mais elevado montante de expatriamentos de todo o perlodo compreendido

entre 1870 e 1964: naqueles tr6s anos abandonaram legalmente do territ6rio

continental um cerca de 195126 indivfduoss+. No recenseamento de 1915

repercutiram-se, sem d[vida, os efeitos acumulados do fluxo migratorio do

referido tri6nio sobre os efectivos potencialmente recense6veis. Mas a restritiva

lei eleitoral de 1913, determinando que apenas poderiam votar os individuos

que soubessem ler e escrever, foi factor determinante para a enorme quebra

da percentaelem dos arrolados nos cadernos eleitorais daquele ano.

32 A evolugSo s,cfrida pelo primeiro indicador resulta da aplicaESo da lei que associou o direito de

voto apenas aos individuos que provassem saber ler e escrever.

33 Os dados que confirmam a nossa leitura s6o os apresentados por Mario Leston Bandeira, 1996,

cit., pp. 486-87:

1913 1914 1915 1916 1917 1918 1918

Taxa de emigrag6o (%o) 8,73 2,89 2,17 2,8 1,78 1,33 4,18

3a Segundo os n[meros apresentados por JoSo Evangelista, 1971, op. cit. p.91-93, em 1920 o

nrjmero de emilgrantes legais superou ligeiramente os de 1911: respectivamente 50141 saidas

contra 49560. Esta precis6o introduz um maior rigor na apreciagdo das din6micas migrat6rias entre

1870 e 1964 mas n6o tem qualquer implicagSo na andlise que estamos a fazer sobre o

recenseamento de 1915.
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Entre os sete distritos que registaram taxas de recenseamento superiores

ou iguais d m6dia nacional 6 posslvel distinguir dois sub-grupos. Porto, Braga e

Viana do Castelo, apresentaram taxas brutas de emigraqSo muito ligeiramente

inferiores a media; por outro lado Viseu e Vila Real detinham fluxos de saidas

que eram o dobro dos registados no resto do pais.

Quanto aos dez distritos com percentagens de recenseados claramente

inferiores aos valores m6dios - Faro, Beja, Evora, Portalegre, Castelo Branco,

Lisboa, Santar6m, Leiria, Guarda e Braganga - destaque-se que somente os

dois r.rltimos, do interior norte, apresentaram taxas brutas de emigrag6o

superiores d m6dia. O maior fluxo migratorio do continente portugu6s ocorreu

no distrito da Guarda, e o de Braganga dobrou a m6dia apurada.

Tabela ns3 - Grescimento efectivo da populagSo, excedente de vidas e proporgio da
emigragdo em relagio ao excedente de vidas em Portugal continental (1891-1920)

Anos i 1891-1900 1901-191 1

Distritos
Aveiro
Beja

Braga
Braganga
C. Branco
Coimbra
Evora

Faro

Guarda
Leiria
Lisboa
Portalegre
Porto

Santa16m

V. Castelo
V. Real

Viseu

(1) (2) (3)

15567 33548 79,5

6041 1 1518 10

(1) (2) (3)

32931 53999 72

28233 27311 6,8

25117 44964 53,6

6862 23981 84,6

24576 36583 4,9
27219 42682 77,4

20233 18440 1,1

17670 45179 8,4

9986 33615 62,8

23877 41309 31,7
142845 85724 6,4

17050 19117 1 ,2
81514 82696 47,9

42621 2760 4,9

1 1983 10887 66,2
3351 251 80 101,2

14461 36738 95,8

1912-1920 
:

(1) (2) (3)
7584 32529 gg,1 

|

8166 21334 6,4 I

-6135 24727 82,4 1

I

18851 33927 50,2

5484 16989 47,3

1 1397 22109 4,4

14005 34990 81,1

8280 8999 2,7
26556 31476 5,7
13015 23477 48,1

23283 28264 35
98341 27652 22,8
1 1050 6862 46

51844 54850 68,1

28425 34528 4,7
7901 14820 71,3
4894 17803 121,1

11238 391 12 82,6

-21722 9444 297
-2017 19467 21,2
-6135 22175 129,3

4944 13977 3
-4567 28035 21,6

-15373 19935 160,3

16492 25477 61,4

81214 3411't 30,9
5917 13069 4,5

22921 44057 80,4

6237 30786 13

-1204 13161 93,7
-10048 10274 269
-11566 42739 148,8

Legenda: (1) - Crescimento efectivo da populagio; (2) - Excedente de vidas; (3) - % de
emigragdo em relagio ao excedente de vidas.

Fonte: Jodo Evangelista, 1971 , Um s6culo de populagdo portuguesa (1864 - 1960),
Lisboa, Centro de Estudos Demogrdficos, pp.75-77, 108-9, 163-65.
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O cotejo at6 ao momento efectuado nio permite a plena confirmagio das

tenddncias que parecem esbogar-se em resultado da comparaqdo entre os

indicadores t,axa de recenseados e taxa de emigragSo.

Por um lado, n6o dispomos de informag6es para outras datas em que se

verificaram as mesmas circunstAncias do ponto de vista politico e legislativo.

Repare-se que cada um dos quatro anos considerados (1890, 1910, 1911 e

1915) corres;ponde a informagio 0nica sobre diferentes conjunturas polltico-

legais. lsto implica que fica por controlar se ao longo de cada uma delas se

mantiveram, ou n6o, os padr6es detectados mediante o trabalho analitico

desenvolvido. Por outro, o recurso aos agregados distritais acaba por deixar na

sombra semelhangas e/ou diferengas entre concelhos que, sendo atendidas,

poderiam, eventualmente, tornar mais preciso o tragado do mapa com os

resultados dos indicadores em an6lise.

Em contrapartida, precisamente porque ilustram sucessivos regimes

polfticos e enquadramentos legais, os resultados obtidos indicam

permanGnciers e diferengas entre os diversos distritos no que diz respeito d

dinAmica de arrolamento de eleitores que, embora sensiveis ds mudangas

politicas e legislativas, indiciam, de acordo com a hipotese j5 enunciada,

condicionantes de outra ordem. E, como tem vindo a afirmar-se, ressalta que

em cada um dos quatro anos usados para cotejo, a maioria dos distritos onde

as taxas de recenseados eram superiores ou se situavam nos valores m6dios

apurados, eram tamb6m os que apresentavam taxas brutas de emigragSo

superiores a m6dia apurada paras os mesmos anos.

As implicag6es da amplitude do fluxo migratorio sobre o grupo dos

potenciais eleitores tornam-se ainda mais significativas, se considerarmos os

montantes ar:umulados de emigraqSo no periodo de 1891 a 1920.

Durantel aqueles anos, a emigragdo absorveu mais de 50% do excedente

de vidas (saldo dos nascimentos sobre os obitos) calculado para o territorio

continental, L!, na fase de maior paroxismo, de1912 a 1920, essa proporqSo

atingiu os 78%. Estes ntimeros ndo contemplam os montantes das partidas n6o

autorizadas oficialmente. A generalidade dos estudos sobre a emigraqAo
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portuguesa conclui que os clandestinos eram uma parte n5o displicente do total

dos contigentes migrantes mas, sendo os montantes dificeis de calcular, ndo

h6 numeros exactos para o fenomeno, nomeadamente para o periodo em

an6lise. Consider5mos os valores da emigragdo legal indicador suficiente para

ancorar a hipotese que se pretende testar mediante o cotejo entre taxas de

recenseados e de emigragSo.

O desdobramento dos montantes globais em percentagens distritais, por

um lado, testa e confirma para todo o arco temporal de 1891 a 1920, as

tendOncias que j6 eram perceptfveis pelas taxas de emigragSo apuradas para

os quatro anos analisados; por outro, torna mais expressivos os efeitos do fluxo

de saidas sobre as dindmicas populacionais das respectivas regi6es de origem.

Tomando como refer6ncia a totalidade do perfodo, destaca-se um grupo

de nove distritos (Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Guarda,

Viseu, Vila Real e Braganqa) nos quais as percentagens acumuladas de

emigragSo se aproximam muito, e na maior parte dos casos ultrapassam, os

50% do respectivo excedente de vidas. Entre 1912 e 1920 esse montante

atingiu, nos distritos identificados, minimos de 80% e mdximos de 297o/o. Em

consequ6ncia, so nos distritos do Porto e de Aveiro, onde os movimentos

populacionais internos compensaram o fluxo de saldas, n6o se verificou uma

perda efectiva de populaqSo. Embora a mortalidade resultante das epidemias

de 1918-20 e da participagdo dos militares portugueses na Grande Guerra

tivesse influ6ncia sobre o volume do excedente de vidas verificado no perlodo,

nio p6s em causa a magnitude do fluxo global de saidas nem a repercussSo

do mesmo sobre o ritmo de crescimento das populag6esss.

35 Sobre a questSo da relagSo de causalidade entre aumento da emigragSo e quebra da taxa de

natalidade, Mdrio Leston Bandeira, 1996, clt., pp.260-61, sustenta que"o processo de modernizag1o

demogrdfica em Poftugal tem de ter em conta a evolugdo das diferentes realidades regionaiC' e

embora a dita relagio de causalidade seja teoricamente legitima, as an6lises estatlsticas sobre o

assunto apenas permitem afirmar que em alguns distritos se verificaram "indicios de que as

flutuagdes da natalidade podem ter sido influenciadas pelas flutuagdes da emigraqdd' (p.260-1). J6

quanto a infludncia das oscilag6es no volume dos caudais da emigragSo sobre as possibilidade de

crescimento dos efectivos populacionais, os estudos sobre a populaESo destacam a estreita relagSo

entre os dois factores. Cf., nomeadamente, JoSo Evangelista, 1971, cit., p.156: <O primeiro e mais
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A an6lise das realidades distritais deixa antever que a situagio verificada

no segundo dec6nio do s6culo XX foi o culminar de um processo iniciado

alguns anos antes.

Comparando as tr6s d6cadas discriminadas na Tabela 3 verifica-se,

relativamente ao indicador excedente de vidas, que o padrSo mais evidente 6 o

facto de distritos que apresentavam os montantes mais elevados se

localizarem preferencialmente no litoral, entre Lisboa e Braga inclusive. Uma

base populacional mais ampla e alguma capacidade de atrairem populagSo de

outras regi6es do pais explicam a situagio, uma vez que os as variag6es

distritais no que respeita aos valores das taxas de mortalidade e de natalidade

n6o eram susceptfveis de originar tais diferengas36' fora da mancha costeira

identificada, pontuavam os distritos de Faro, Santar6m e Viseu, Quanto aos

distritos com menores excedentes de vidas, situavam-se quase todos no

interior Norte e Sul do pa[s. Atente-se por6m, que o cOmputo dos excedentes

de vidas a nlvel distrital se baseava em unidades territoriais com superflcies e

densidades populacionais diversificadas e, finalmente, com diferentes

montantes de efectivos populacionais. Ou seja, os volumes de excedentes

reflectiam realidades que d partida j6 eram diferentes entre si e remetem para a

realidade dual do territorio continental no que diz respeito d distribuigSo

espacial das populag6es e capacidade de atracgSo de algumas regiOes em

comparagSo com outras.

O indicador excedente de vidas torna-se por6m mais relevante se

confrontado com os valores do crescimento efectivo das populaq6es. Das

primeira paru a segunda e terceira d6cadas em estudo tornou-se mais forte a

evid6ncia de os distritos com maior volume de emigragSo serem igualmente os

que tendiam a apresentar um menor crescimento efectivo. Entre 1912 e 1920,

dos nove distritos cuja populagSo diminuiu (Faro, Castelo Branco, Coimbra,

evidente efeito das saidas, quando atingem, como em Portugal, o considerdvel volume dalguns

periodos, incide sobre o crescimento efectivo da populag1o, tornando-o inferior ao excedente de

vidas apurado no mesmo intervalo de tempo. Consequdncia de ordem imediata e quantitativa,

provoca um enfraquecimento demogrdfico que os apuramentos ndo exprimem devidamente.>>

36 Cf. Mdrio Leston Bandeira, 1996, op. cit., pp.195-261.
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Viseu, Guarda, Braganga, Vila Real, Braga, Viana do Castelo), apenas Faro e

Castelo Branco n5,o faziam parte do grupo de distritos que para a mesma

6poca apresentou uma emigragSo acumulada igual ou superior a 80% do

excedente de vidas.

Sublinhe-se que a situagSo relativa daqueles distritos n5o variou

significativamente no que diz respeito ao excedente de vidas, embora num

ordenamento distrital ascendente consoante o volume de excedentes eles

tendessem a aparecer em posig6es inferiores. Ou seja, n5o foi o excedente de

vidas, mas sim a fuga de gentes, o factor determinante para o sentido da

dinAmica populacional ocorrida nas circunscrig6es administrativas

especificadas. Viseu, um dos distritos com maior excedente de vidas do

continente, passou da s6tima paru a terceira mais baixa posigSo distrital quanto

ao indicador crescimento da populagdo, com uma quebra de efectivos. No

outro extremo, Beja, Evora e Portalegre partiram de uma situaqSo de destaque

enquanto distritos com os montantes mais baixos de excedentes de vidas, para

uma posigSo interm6dia na d6cada de 1912-1920. Um trajecto que permitiu a

estes tr6s distritos situarem-se entre os que apresentaram valores positivos na

variagSo dos efectivos populacionais na referida d6cada. Os outros distritos

deste grupo eram Lisboa, Santar6m, Leiria, Aveiro e Porto. No caso dos ultimos

trds, se bem que situados no grupo dos distritos com proporq6es de emigragdo

igual e superior a 80% do excedente de vidas, um movimento interno positivo

sustentou o crescimento das respectivas populaq6esaz.

Os dois indicadores usados para a an6lise da emigragio portuguesa

contemporinea, a taxa bruta de emigragSo e percentagem acumulada de

emigragSo em relagSo ao excedente de vidas, possibilitam leituras sobre o

fluxo registado entre 1890 e 1920 que sdo fundamentais para justificagSo da

hip6tese de que o montante de safdas teve implicag6es de ordem estrutural

sobre a dindmica dos recenseamentos. Fossem essas saidas para o exterior

do pals ou deslocagOes internas.

37 JoSo Evangelista, 1971, op. cit., pp.163-5.
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As taxas de emigragSo constantes nas projec96es grdficas das p6ginas

anteriores tragam uma geografia diferenciada quanto ao volume de partidas, e

ilustram um aspecto que tem sido devidamente destacado nos estudos que

indagam sobre a origem dos individuos que integravam os caudais de safdas:

entre 1890 e 1920, a emigragSo foi um fenomeno crescente e, se bem que

generalizado, mais impressivo nos territorios situados a norte da bacia do Tejo,

alastrando do litoral para o interior e atingindo aqui a sua maior expressSo3a.

A proporgdo acumulada de saidas neste fltimo perlodo evidencia como a

longo prazo o fluxo migratorio exerceu uma acg6o erosiva sobre as

possibilidades de crescimento dos efectivos populacionais e, entre 1912 e

1920, nos distritos mais afectados, originou mesmo a sua retracgSo.

A magnitude e a projecgSo espacial da emigragio, as contlnua e

crescente mobilidade e drenagem de gentes ocorridas entre 1890 e 1920,

nomeadamente, fazem dela uma refer6ncia incontornSvel para o estudo da

formagSo social portuguesa contempordnea, tanto nos planos demogr6fico,

como economico e social. Quanto is repercuss6es deste fen6meno sobre o

campo politico, e em particular sobre a din6mica dos recenseamentos, a

questSo tem sido algo secundarizada. O facto de os estudos produzidos

incidirem normalmente sobre um reduzido n0mero de anos, e n6o terem como

objectivo a comparagSo sistem6tica entre os dados dos cadernos eleitorais das

diferentes regi6es do pais, tem deixado na sombra a hipotese de uma estreita

relaq6o entre os valores da emigragdo e as taxas de recenseamento.

O cotejo entre os indicadores usados na presente an5lise clarifica o

impacto do fluxo de emigrantes sobre a taxa de recenseados e sublinha o

trabalho de desbaste que as saldas efectuavam sobre a base demogrSfica de

e0 Este aspecto transparece nas Figuras 3.1 - 3.4 e tem sido sublinhado pela generalidade dos

estudos sobre emigragSo que atendem d origem geogr5fica dos contigentes migrantes. Cf.,

nomeadamente: JoSo Evangelista, 1971 , op. cit., pp.'l 08; Miriam Halpern Pereira, 1971 , op. cit.,

pp.44-50; Vitorino Magalhdes Godinho, 1975, op. cit. , pp. 68-69; Fernando Medeiros, 1978, A

sociedade e a economia portuguesas nas origens do salazarism4 Lisboa, Regra do Jogo, pp.37-55;

Manuel Villaverde Cabral, 1979, Portugal na alvorada do seculoXX, Lisboa, Regra do Jogo, pp.155-

173; Joel Serrdo, '1982, op. cit., pp.136-146; M6rio Bandeira, 1996, op. cit., pp.251-61,485-87.
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recrutamento dos potenciais eleitores. Em nosso entender, os valores atingidos

n6o so introduzem a vari6vel demogr6fica no espectro dos argumentos

coligidos para contextualizagio das taxas de recenseamentos, como deixam

antever a possibilidade de a propria configuragdo social do universo dos

recenseados ser, pelo menos parcialmente, determinada pelo fenomeno.

A aferiqSo desta 0ltima hip6tese remete para o debate sobre as causas da

emigragSo portuguesa e, por essa via, paru a caracterizaqSo social do grupo

dos emigrantes. Num estudo sobre Os campos de Coimbra, Montemor-o-Velho

e Penacova, lrene Vaquinhas sintetiza as duas grandes linhas de explicagio

sobre o assunto: " terd sido lol fenomeno engendrado pela misdria, isto 6, pela

absoluta necessidade de sobreviv€ncia economica ou pela aspiragdo de

melhoria de vida? A resposta ndo 6 fdcil e a operacionalidade dos factores

resulta, sobretudo, da sua articulagdo que pode ser diversa consoante os

espagos, os tempos considerados e os estratos envolvidoC'3e. Com esta

formulagSo do problema, a autora chama a ateng6o para a necessidade da

questSo da emigragio ser interpretada a luz da especificidade do contexto

social em que ocorre e do complexo de motivagdes subjacente ds partidas.

Acauteladas as explicag6es lineares que fazem oscilar os motivos do

expatriamento entre a ambiqSo da riqueza e a mais extrema miseria, segue-se

que os estudos sobre o tema sublinham sua multipla causalidade, embora

identificando as motivag6es socio-economicas como as grandes

impulsionadoras da emigragSo+0. Muitos deles concluem, tambem, que devido

3e Maria lrene Vaquinhas, 1995, Viol€ncia, Justiga e Sociedade Rural. Os campos de Coimbra,

Montemor-o-Velho e Penacova de /858 a /9/8, Porlo, Afrontamento, p. 85.

a0 Afonso Costa, 19'l 1, Estudos de economia Nacional. / - O prob/ema da emigragdo, Llsboa,

lmprensa Nacional, pp. 75 - 87, 107-112; Bento Carqueja, 1916, O Povo Portuguez, aspectos socais

e economicos, Porto, Livraria Chardon, pp.382-434, Fernando Emydio da Silva, 1917, Emigragdo

Portuguesa, Lisboa, Tipografia Universal, pp.127-189; Fernando Medeiros, 1978, cit., pp.57-72;

Fernando Medeiros, 1987, <Grupos dom6sticos e habitat rural no Norte de Portugal - o contributo da

escola de Le Play, 1908-34), Andlise Social,vol. XXlll (1987-1o, pp.97-116; L6on Poinsard, 1910,

Le Portugal lnconnu,Paris, Bureaux de la Science Sociale; JoSo Evangelista, 'l 971 , op. cit., pp.108-

132, 150-161 , Joel SerrSo, 1984, <Emigragio>, Diciondrio de Historia de Portugal, Porlo,

Figueirinhas; Joel Serr6o, 1982, A emigragSo portuguesa. Sondagem historica, 4" ed., Lisboa,
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d importdncia do sector agr6rio na economia portuguesa, ao seu relativo

atraso, a incipiente industrializagio e fraca urbanizaqSo, o caudal de

emigrantes era composto sobretudo por jovens adultos do sexo masculino, que

desempenhavam actividades ligadas ao sector agricola, embora n6o

exclusivamente, pobres, e, muitos deles, analfabetos.

Sendo certo que esta representagSo gen6rica da emigragSo portuguesa

ndo 6 consensual, alguns estudos apontam a exist6ncia de duas fases

distintas, do ponto de vista do perfil social dominante em cada uma delas.

Num primeiro periodo, de meados de d6cada de sessenta do s6culo XIX

at6 final da d6cada de oitenta, o fluxo teria sido favorecido pelos

conhecimentos, relag6es de amizade e profissionais e at6 meios de fortuna dos

envolvidos no processo.

A partir do inicio dos anos noventa at6 d Primeira Guerra Mundial assistiu-

se a uma intensificagSo das saidas, desencadeada pela pobreza acentuada e

busca de melhores condig6es de vida, e composta por um maior n0mero de

individuos analfabetosal. A nossa cronologia coincide com a fase de

Horizonte,.pp.127-135; Maria Antoniela Cruz, 1986, <Agruras dos emigrantes portugueses no Brasil

- contribuigSo para o estudo da emigrag6o portuguesa na segunda metade do s6culo XIX>, Revista

de Hist6ria, vol. Vll, Porto, pp.15-35; Maria loannis B. Baganha, 1991, (A emigragSo portuguesa e

as fontes sobre a emigraqSo>, in Andlise Social, vol. XXVI (1 12-113), p.731; Maria lrene Vaquinhas,

1995, Violdncia Justiga e sociedade rural. Os campos de Coimbra, Montemor-o-Velho e Penacova

de /858 a /9/8, Porto, Afrontamento, pp. 81-1 14, Miriam Halpern Pereira, 1971, op. cit., pp 48-50;

Miriam Halpern Pereira, 1981, A Politica Portuguesa de EmigragSo (1850-1930), Lisboa, Regra do

Jogo, p.55; MSrio Leston Bandeira, 1996, op. cit, pp.258-60; Robert Rowland, 1997, Populagdo,

Familia, Sociedade. Portugal, Sdculos XIX-XX Oeiras, Celta, pp. 1't3-7; Vitorino MagalhSes

Godinho, 1975, op. cit., pp.45-69.

41 Resultados apurados para uma regiSo de intenso fluxo de emigragSo parecem indicar a primazia

dos individuos identificados como proprietSrios, lavradores e agricultores nas saldas para o exterior

do pais, assim como a exist6ncia de uma expressiva proporg6o de alfabetizados (cf. Miguel

Monteiro, 2000, Mrgrantes, emigrantes e <brasileiros> de Fafe (/834-/926). Territdrios itinerdrios e

tralect6rias, Fafe, Ed. do Autor, pp.139-224). As conclus6es deste estudo abonam, assim, em favor

da tese de um quadro complexo quanto ds motivag6es de saida e origens socio-profissionais dos

emigrantes portugueses. Uma andlise cronologica dos indicadores ocupacionais e de alfabetizagSo

coligidos, com fronteira na d6cada de noventa do s6culo XlX, esclareceria se tamb6m na regido de
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alastramento do fenomeno migrat6rio em Portugal e, assim, ganha consist6ncia

a hip6tese de o segundo tipo de perfil social ser o mais pertinente para

caracterizar o caudal emigratorio apreendido no presente estudo.

A caracterizaqdo social dos emigrantes portugueses enunciada, cotejada

com os requisitos legais para inclusSo nos cadernos de recenseamento

vigentes ao longo do perfodo em estudo, permite concluir que os indivlduos

que partiam eram na sua maioria origin6rios do grupo dos excluidos da

cidadania politica, tanto na monarquia constitucional como no regime

republicano. Sendo assim, nos distritos com maior drenagem de gentes, o peso

relativo dos recenseados em relagSo ao grupo dos var6es maiores de 21 anos

acabava por ser empolado. J6 n6o eram arrolados neste 0ltimo grupo muitos

dos elementos do sexo masculino que, embora sem condig6es de virem a ser

inscritos nos arrolamentos eleitorais, caso n6o tivessem emigrado seriam

contabilizados como residentes pelas estatfsticas da populagSo.

Fafe seria perceptivel o faseamento os autores mencionados em seguida apontaram em funq6o dos

resultados dos respectivos estudos.

lrene Vaquinhas, num estudo sobre a regi6o de Coimbra, sustentou a necessidade de uma

interpretagSo da emigragSo origindria daquela regiSo numa perspectiva faseada, sendo o periodo de

1892-1916 motivado sobretudo pela mis6ria ou, pelo menos, pela busca de melhores condig6es de

vida, e, tamb6m, por uma redugSo do nrimero de alfabetizados (cf. Maria lrene Vaquinhas, 1995,

op.cit., pp.106- 114).

Jorge Fernandes Alves, ao estudar a dindmica da emigragSo origin6ria da regiSo do Porto detectou

igualmente que o avolumar das saidas verificado com o inicio da d6cada de noventa foi

acompanhado pela supremacia da proporgSo de emigrantes oriundos do sector prim5rio, agricultura

em particular e pelo decr6scimo dos oriundos de outros sectores de actividade. Estes indicios

traduzem, na interpretagSo do autor, a <<substituigSo do modelo de emigragdo num quadro de

reprodugdo social por um movimento de forte proletarizaqdo>. Sobre a questSo do analfabetismo, o

mesmo autor infere que o mesmo <varia com a nalureza de cada fluxo> e<<sempre que a emigragdo

cresce, significativamente, isto d, quando se verifica uma maior intensidade de saida de emigrantes

de origem rural, a taxa de analfabetismo cresce correlativamente>> e, a nivel nacional, <<quando se

verifica a explos1o emigratoria dos distritos interiores a mddia de analfabetismo acenlua-se

pesadamente> (cf. Jorge Fernandes Alves, 1994, Os brasileiros. EmigragSo e retorno no Porto

oitocentista, Porto, ed. do autor, pp.196- 219).
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H6 que ponderar, assim, a possibilidade do fluxo migrat6rio, dada a

incid6ncia social que o caracterizava, efectuar, nas regi6es onde tinha maior

expressSo, um desbaste que afastava da sociedade local muitos dos individuos

que, a partida, contribulam para avolumar o colectivo dos exclufdos do acesso

ao direito de voto.

A evolugdo dos arrolamentos entre 1910 e 1911 ilustra o que acabou de

ser afirmado. De um ano para outro, e 6 relevante que sejam dois anos

seguidos e o segundo corresponda a um regime de sufr5gio muito alargado,

verificou-se que os distritos com um aumento mais acentuado do n0mero de

recenseados foram os que anteriormente costumavam apresentar valores

abaixo da m6dia nacional. Entre os seis distritos em que tal aconteceu, cinco

correspondiam ds regi6es do pals com as mais baixas taxas de emigragSo (cf.

os Figuras 3.2. e 3.3) Embora possa considerar-se a possibilidade de o efeito

mudanga de regime ter suscitado entre as populag6es de algumas regi6es do

pais um maior interesse pela participagSo polltica, a bolsa de indivlduos ndo

recense5veis que integrava a populagSo dessas mesmas regi6es ter6 sido o

alfobre de recrutamento dos novos eleitores.

L6on Poinsarda2, ao caracterizar os tipos sociais mais representativos da

situagSo do campesinato portugu6s no fim da primeira d6cada do s6culo XX,

coligiu algumas informag6es que parecem corroborar a nossa hip6tese de

trabalho. Este autor concluiu que nas regiOes de predomlnio da pequena e

m6dia propriedade agricola, e sobretudo da pequena exploragio, no noroeste e

norte interior, o facto de um nfmero significativo de indivlduos ter acesso i
propriedade, e ser contribuinte directo, fazia de muitos deles cidadSos com

direito de voto. Nas situag6es em que a produgSo e os rendimentos auferidos

mal respondiam as necessidades de sobreviv6ncia, o agregado familiar recorria

ao trabalho assalariado tempor6rio e/ou apoiava-se nas remessas da

emigragSo. Quanto a esta, era identificada como uma vari6vel da maior

importAncia naquelas regiOes do pais: aliviava a tensSo demogr5fica e,

ancorada pela miragem do retorno, constitufa uma fonte de renda adicional,

a2 Leon Poinsard, 1910, Le Poriugal lnconnu, Paris, Bureaux de la Science Sociale.



106

usada por vezes na manutengao e mesmo ampliagao do patrimonio fundi6rio

familiar.

Em contraste com este quadro, Poinsard definia o Alentejo como o

paradigma da economia agricola assente na grande propriedade e exploragSo

em larga escala, apoiada numa numerosa forga de trabalho constitulda por

camponeses sem acesso a posse da terra. Tratava-se de uma mio de obra

proletarizada, que ndo reunia condig6es de arrolamento pela via censit5ria e,

sendo o analfabetismo elevadissimo, mais ainda que a norte, o direito de voto

nio era atributo associado a este grupo. Como a emigragSo era aqui um

fenomeno residual, o peso relativo dos que reuniam condig6es para serem

incluldos nos cadernos de recenseamento ficava mitigado pelo grupo mais

amplo dos nio recense6veis.

lnvestigaq6es posteriores interpretaram o fluxo migratorio portugu6s como

uma estrategia de perpetuagSo de estruturas que de outra forma teriam

dificuldade de resistir d pressdo demogr5fico-social. Nas regiOes onde o caudal

de safdas era mais intenso, aquelas em que a agricultura familiar tradicional

era predominante, a emigragSo seria um fenomeno de resistOncia ao processo

de proletarizaqdo; no Sul da grande propriedade e das grandes explorag6es, a

maior parte da populagdo sobrevivia quase exclusivamente pela venda da

respectiva forga de trabalhots. No primeiro caso, procurava-se assegurar a

reproduEio de uma sociedade de proprietdrios, na qual os indivlduos a quem

era atribuido tal estatuto tendiam a dispor de uma competOncia censit6ria mais

concordante com os requisitos legais exigidos ao exerclcio do sufrdgio. Na

parte meridional do pa[s, entre os nio possidentes situados na base da

hierarquia social, e que constitufam a maioria dos seus efectivos, escasseavam

os var6es com as qualificag6es necessdrias ao reconhecimento do direito de

+s Cf. Miram Halpern Pereira, 1971, cit., p.49-50; Fernando Medeiros, 1978, cit., pp.57-72; Manuel

Villaverde Cabral, 1979, Portugal na alvorada do sdculo XX, Lisboa, A Regra do Jogo, pp.155-173;

M6rio Leston Bandeira, 1996, cit., pp.257-261.



107

voto, fossem elas o censo ou a compet6ncia cultural de saberem ler e

escreveraa.

Os padr6es detectados a nfvel do pais no que diz respeito d conexSo entre

a dinAmica dos recenseamentos e a intensidade do fluxo migratorio parecem

relevar, em 0ltima instdncia, a malriz historico-geogr5fica que distingue no

territ6rio continental a zona de influ6ncia atldntica da de influ6ncia

mediterrinica, mediante uma fronteira que tem por refer6ncia a linha do Tejo+s..

Uma fronteira da longa duraqSo, na qual a diacronia foi inscrevendo matizes e

desenhando individualidades, mas que se revelou operativa para dar

inteligibilidade irs diferentes taxas de recenseamento distritais, so parcialmente

explicadas pelo tempo curto da conjuntura polltica.

O trabalho analitico efectuado at6 ao momento, e as hip6teses de

interpretagSo disseminadas pelo texto a medida que os resultados o

suscitavam, carecem de uma reflex6o que nos reconduza i problemdtica

original do capltulo.

Os objectivos iniciais eram os seguintes: primeiro, conhecer a proporgio

dos eborenses recenseados em relagdo d populagdo concelhia e, assim, aferir

a dimensSo e validade da amostra; depois, cruzando esses n0meros com as

determinag6es da legislagSo eleitoral que vigorou ao longo do periodo em

estudo, abrir uma primeira janela sobre os atributos sociais do grupo dos

recenseados e, por essa via, pa"a a configuragSo social do concelho de Evora.

Os recenseamentos eborenses escolhidos para andlise mostraram-se

consonantes com as grandes tend6ncias de contracgSo e expansSo do volume

de recenseados correspondentes d m6dia do pais. Por6m, uma questSo

aa Jos6 da silva Picio, 1903, Atravds dos Campos. Usos e Costumes Agricola-Alentejanos, Lisboa,

D. Quixote, p. 230, sublinha precisamente que entre os ratinhos, os trabalhadores bragais que

periodicamente se deslocavam ao Alentejo para as fainas agricolas a percentagem de gente que

sabia escrever era normalmente mais elevada que entre os trabalhadores alentejanos.

a5 Cf. Orlando Ribeiro, Orlando Ribeiro, 1987 , Portugal o Mediterdneo e o Atldntico, 5" ed., Lisboa,

Sd da Costa e idem,1970, A evoluqdo agrdria no Portugal Mediterdneo. Noticia e comentdrio de

uma obra de Albeft Silbed Lisboa, PublicagSo Subsidiada pelo lll Plano de Fomento.
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insidiosa e perturbadora se perfilou: por que motivo as percentagens eborenses

eram, em regra, menores que as nacionais?

E esta interrogagSo, surgida d revelia dos objectivos iniciais do capltulo,

imp6s-se, desencadeou outras, e orientou o trajecto analltico subsequente. A

hipotese da regularidade identificada decorrer de factores aleatorios e

casu[sticos, e/ou resultar de um processo de manipulagSo dos cadernos por

raz6es de ordem politica, parecia pouco consistente. Alem disso, a an6lise

comparada das taxas de recenseamento do distrito de Evora em diferentes

contextos politico-legais com os resultados nacionais esboqou hip6teses que, a

revelarem-se operativas, deslocavam o eixo do debate sobre o sistema eleitoral

do Liberalismo e da I Repfblica das quest6es relativas aos estrangulamentos

dos mecanismos de representaqSo politica para varilveis decorrentes da

situagSo socio-economica do pais.

Uma dessas vari5veis, a alfabelizaqdo, foi, de resto, criterio sempre

presente na distingio entre os cidad6os que dispunham de direito de voto dos

que o nio tinham. A avassaladora quebra das taxas de recenseamento

nacionais quando a legislagio eleitoral considerou a compet6ncia saber ler e

escrever como exclusiva no acesso ao sufr6gio repercutiu com fidelidade a

situagAo do pais em relagdo a tal indicador. E neste contexto, as taxas de

alfabetizagdo conhecidas para o distrito de Evora coincidiam com os resultados

por nos apurados no que diz respeito ds taxas de recenseados: ambas eram

inferiores ds apuradas a nlvel nacional.

Em suma, a estreita relagSo entre a alfabetizaqio e o direito de sufr6gio -

estabelecida desde logo pela importAncia daquele requisito nas leis eleitorais -
projectava-se nas taxas de recenseamento nacionais e, de acordo com uma

primeira an6lise, tamb6m parecia operativa para explicar a situagSo espec[fica

do distrito de Evora em relagSo a esta questSo.

No entanto, a dita relagio s6 se perfilava com nitidez quando a propria

legislagSo isolava, tornando-o exclusivo, o crit6rio alfabetizagdo. Nos quadros

legais que cruzavam este com outros criterios de acesso ao sufrdgio, a

conexSo perdia visibilidade, e provavelmente efic6cia, na definigSo dos
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contornos de um corpo eleitoral mais alargado, cujo perfil sociologico repercutia

o efeito conjugado de v6rios indicadores de statu#0. E sendo assim, embora a

vari6vel alfabetizagSo fosse operativa, n6o esgotava as explicag6es para a

aparente idiossincrasia das taxas de recenseamento ostentadas pelo distrito de

Evora.

A reflexSo sobre os indicadores usados paru a construqSo das ditas taxas

conduzid-nos a uma outra vari6vel, que acabou por se revelar fundamental

para tornar inteligivel o caso eborense, Recorde-se que as valores das

referidas taxas de recenseamento representam a proporqSo de inscritos nos

cadernos eleitorais em relagSo ao volume e estrutura socio-demogr6fica do

universo de recrutamento. E sendo assim, abria-se a hip6tese de a emigragio

ser um factor de capital importdncia para tornar inteliglveis as diferengas entre

os valores do recenseamento do distrito de Evora e os nacionais: no periodo

em estudo o fluxo de sa[das no Alentejo foi quase residual, se comparado ao

verificado em outras regi6es do pais.

A confirmagio das hipoteses enunciadas tornou imperativo o confronto

das percentagens de recenseamento eborenses com as de outros distritos do

pais. Por6m, como a historiografia portuguesa ndo produziu at6 ao momento

dados que nos permitissem, em termos imediatos, efectuar a andlise

pretendida, us6mos alguma da estatistica eleitoral publicada para traqar a

geografia das taxas de recenseamento.

O desdobramento dos resultados nacionais em taxas distritais deu

visibilidade a variag6es espaciais e regularidades temporais, reveladoras da

exist6ncia de grandes tendOncias no que diz respeito ao comportamento das

taxas de recenseamento. Embora alguns distritos escapassem ao

acantonamento que em seguida se descrimina, a linha do Tejo distinguia,

genericamente, duas realidades distintas: a norte, as percentagens de

recenseados tendiam a ser mais elevadas que as m6dias nacionais; os distritos

meridionais ostentavam proporg6es menos expressivas Neste contexto, e

ao Para uma informagSo mais detalhada sobre os preceitos legais que entre 1890 e 1930 definiram o

acesso ao direito de voto cf. o Capitulo 1.
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porque acompanhados pelos outros distritos do sul do pals, os valores do

distrito de Evora adquiriam uma outra espessura interpretativa.

Efectivamente, a semelhanga do apurado em relagSo ao distrito eborense,

tamb6m nas restantes circunscrigOes distritais do Sul era perceptfvel a conexSo

entre os baixos niveis de alfabetizaqdo e as taxas de recenseamento que eram

quase sempre inferiores as m6dias nacionais. Deste quadro exceptua-se a

cidade de Lisboa, pelos motivos que a seu tempo explicitSmos. Nos distritos

setentrionais, a relagSo entre as duas varidveis era igualmente percept[vel:

tendencialmente, quer a alfabetizagSo quer as taxas de recenseamento eram

superiores aos valores m6dios do continente.

Quanto ao bin6mio constitu[do pelas vari5veis arrolamento de

recenseados e emigragio, o trabalho analltico desenvolvido levou-nos a

concluir que esta 0ltima, pelo seu efeito configurador sobre estrutura socio-

demogrSfica do pa[s, se instituiu em referente nuclear para explicagSo das

variag6es distritais das taxas de potenciais eleitores.

Na maioria dos distritos, detectou-se a seguinte relagdo entre as taxas de

emigragSo e o comportamento das taxas de recenseados: quanto mais

elevadas eram as primeiras, maiores eram as segundas e vice-versa. E

tamb6m aqui a linha do Tejo emergiu como uma fronteira quanto aos padr6es

resultantes da conexSo entre as ditas var6veis. A Norte, onde a taxa de

emigragSo apresentou valores muito superiores d m6dia nacional - embora

com variag6es regionais e temporais expressivas - a taxa de recenseados era

igualmente mais elevada; a Sul verificava-se a mesma conson6ncia, mas

efectivada a taxas bastante inferiores.

Nas regiOes de elevada emigrag6o, o universo base de recrutamento dos

potenciais eleitores sofria o pr6vio desbaste motivado um intenso caudal de

saidas, constituldo sobretudo por jovens e jovens adultos do sexo masculino,

na sua maioria pobres e, muitos deles, analfabetos. Ou seja, precisamente os

individuos que a legislagSo eleitoral exclula da cidadania activa e que, nos

territorios de fluxo migratorio menos intenso, pelo facto de fazerem sentir a sua

presenQa demogr6fica no conjunto da populagSo residente, aligeiravam o peso



111

relativo do grupo dos inscritos nos cadernos eleitorais. A isto acrescia o facto,

largamente referido pela historiografia da emigraqSo portuguesa, de as

remessas dos emigrantes constitufrem uma importante fonte de receitas para

os familiares que ficavam no territorio nacional; n6o ser6 de excluir que uma tal

situagSo permitisse a alguns deles a obtengio dos requisitos censit6rios para

acesso ao sufr6gio.

A reduzida m6dia da taxa alfabetizagdo portuguesa e a sua desigual

distribuigSo espacial, bem como a elevada emigragio e as acentuadas

diferengas regionais nos montantes das safdas, levaram os investigadores a

procurar explicaq6es para estas realidades. E, tanto num caso como noutro, as

respostas incidiram a importincia das modalidades de acesso d posse da terra

para configuragdo dual do perfil cultural e socio-economico do pais.

Nas regi6es setentrionais, o predominio da sociedade camponesa teria

incentivado o interesse pelas letras, com vista d aquisigio das compet6ncias

necess6rias d gestSo dos respectivos bens. A igreja catolica ter6 igualmente

desempenhado algum papel na aproximagdo das populag6es com a cultura

letradaqt. Mas se estas as interpretag6es avangadas, hd que ponderar ainda o

facto de estes camponeses propriet6rios, para al6m de em determinados

momentos ou 6pocas do ano trabalharem como assalariados agrlcolas,

exercerem, eles proprios ou outros elementos da familia, ocupag6es no sector

comercial, nos oficios e nos servigos. Este desdobramento ocupacional

contribula para o acrescimo do rendimento do agregado familiar, preenchia

algumas necessidades funcionais das comunidades locais e, sobretudo nos

casos em que os indiv[duos se orientavam para o desempenho de actividades

nio directamente relacionadas com a actividade agricola, e que exigiam um

mfnimo de compet6ncias no campo da alfabetizaglo, ajuda a explicar o maior

interesse pela cultura letrada no norte do pa[s. E neste contexto de agricultura

familiar tradicional a forte emigragSo era, tamb6m ela, uma resposta ao efeito

desestruturante da pressdo demogrdfico-social sobre a dita sociedade de

propriet6rios ca mpon eses.

a7 Cf. Rui Ramos, 1988, op. cit., pp. 1067-1145
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A norte da linha de fronteira definida pelo Tejo a populagSo ostentava um

conjunto de requisitos que favoreciam a sua integragSo nos cadernos eleitorais:

percentagem mais elevada de alfabetizados, maior nfmero de propriet6rios, e

uma emigragSo que drenava paru o exterior os agentes sociais mais

divergentes com os requisitos legais para o direito de voto. A Sul, onde os

assalariados rurais e analfabetos constitulam o grosso da populag6o,

escasseavam os indivlduos com perfil social adequado para acesso ao sufr6gio

e, assim sendo, as taxas de recenseados eram, evidentemente inferiores.

Os territorios meridionais caracterizavam-se pelo domfnio da grande

propriedade, pelo escasso nfmero dos possidentes e por uma maioria de

trabalhadores assalariados. Em tais circunst6ncias, as motivag6es economicas

e de status que favoreciam a alfabetizaqio eram exc6ntricas as expectativas

de vida da maioria da populaqSo; e a emigragdo como estrat6gia para

assegurar a reprodugdo das estruturas tambem n6o tinha cabimento.

Pode ent6o concluir-se que a busca de explicag6es sobre os

condicionalismos subjacentes d aparente idiossincrasia das taxas de

recenseamento dos distrito e concelho de Evora, embora tenha dado origem a

um aparente desvio relativamente ao eixo problem6tico e espacial que norteia

o presente estudo reenviou-nos, afinal, para o seu cerne. Em 0ltima an6lise,

era a especificidade da estratificagSo social portuguesa que transparecia na

diversidade das taxas de recenseamento apuradas para o territorio continental.

E as baixas taxas de recenseamento eborenses n6o constituiam uma

anomalia face aos valores apurados em relagio ao resto do espago

metropolitano. lntegravam-se um contlnuo espacial que, pese embora as

matizes e oscilaq6es apontadas ao longo do capftulo, coincide com a leitura da

exist6ncia de um Norte e de um Sul no territorio continental portugu6s, com

estruturas agr5rias e regimes de propriedade contrastantes, embora com

diversas gradag6es, num tempo em que a vida rural constituia poderoso factor

de organizagdo das comunidades. Transparecem nos recenseamentos

eborenses os condicionalismos de uma regido meridional caracterizada pela

fraca densidade populacional e predominio da lavoura extensiva e da grande
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propriedade, pouca expressao da emigragSo, um restrito ntrmero de indivfduos

com acesso d posse da terra e um vasto universo de trabalhadores rurais n6o

alfabetizados.ae

a8 Cf. Leon Poinsard, 1910, op. cit.,pp.51-64 e 155-192, e Orlando Ribeiro, 1987, op. cit.,pp.140-

164.





Cnplrulo 3

C NESC I Ir,I E NTO O= N/IOC RAF I CO E DE NS I DADE POP U LACIONAL





117

3.1 - O distrito de Evora: dindmica demogrdfica e povoamento

Porque o presente estudo tem como espaQo de an6lise o concelho de

Evora, o estudo do perfil social concelhio adquire maior solidez se alicergado

na sua dindmica demogr6fica e de povoamento. Dai a pertin6ncia em se

efectuar um trabalho de caracterizagdo demogr6fica do concelho com base em

alguns indicadores, assim como a sua situagdo do ponto de vista da

organizagdo administrativa. O primeiro aspecto disponibiliza informag6es sobre

a forma como as populag6es se distribuiram e relacionaram com o territorio,

onde viviam e estruturaram as respectivas relag6es sociais. O segundo aspecto

remete paru a questSo da apropriagSo e hierarquizagSo politica do territorio e

permite que se identifiquem eventuais alterag6es neste campo relativamente

caso em estudo.

O concelho eborense em causa situa-se na denominada Regi6o Historica

do Alentejo, constitulda pelos distritos de Beja, Evora, Portalegre e parte do

de Setfbalt. No seu conjunto, os distritos inclu[dos nesta regiSo abarcavam,

em 1930, cerca de um tergo do territorio continental. Excluindo o de Set0bal,

os restantes pertaziam aproximadamenle 27Yo desse mesmo territorio e

constitulam, no Portugal de influOncia mediterrdnica, <<a mais vasta e

monotona unidade naturah>. Uma unidade estruturada pela "imensiddo da

terra lisa ou apenas quebrada em frouxas ondulagdes [e pelo] clima, a que a

falta de centros de condensag1o da humidade do ar apaga todos os

caracteres ocednicos.>>2

1O distrito de Setribal foi constituido em 1926, pela desanexagSo de vdrios concelhos at6 entSo

incluidos no distrito de Lisboa (Dec. no12870 de22 de Dezembro de 1926, Ditirio do Governo, 1a

s6rie, no287, de 23 de Dezembro). A nova unidade distrital ficou constituida pelas seguintes

unidades concelhias: Almada, Seixal, Sesimbra, Barreiro, Aldeia Galega, Alcochete, Moita, Settbal,

Palmela, Alc5cer do Sal, G16ndola e Santiago do Cacem. Os tr6s riltimos concelhos enunciados, ou

seja, a zona litoral a sul de Setribal, apresentam caracteristicas, do ponto de vista da geografia fisica

e humana, que levaram d sua inclusSo na designada Regi6o Hist6rica do Alentejo (cf. Helder Adegar

Fonseca, 1996a, op. cit., pp.19-23.

2 Orlando Ribeiro, 1987, op. cit, p.151 e 157-61 .
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lntegrado neste espago, o distrito eborense aparece como o segundo

maior do pa[s, apenas ultrapassado por Beja, outro distrito alentejano. Entre

1890 e 1930, a superficie do distrito de Evora manteve uma notdvel

estabilidade, aproximando-se dos 7400Km2, ou seja, cerca de 8% do total do

territorio metropolitanoa.

Quanto aos concelhos que o compunham, em 1896 ocorreram alterag6es

significativas mediante a anexagSo de alguns deles. O concelho de Borba foi

suprimido e anexado ao de Vila Vigosa, o de Mora ao de Arraiolos, o de

Mourio ao de Reguengos de Monsaraz e o de Viana do Alentejo ao de Evora.

Aproximadamente dois anos depois, quando os progressistas foram

chamados a formar governo em substituigSo dos regeneradores, o debate

sobre o assunto foi reaberto e, na sequ6ncia do Decreto de 13 de Janeiro de

1898, foram restaurados muitos dos concelhos anteriormente suprimidos,

entre eles os do distrito de Evora+. A excepgSo deste episodio, durante as

3 Os dados disponibilizados pelos Censos da Populagdo (1890, 1900, 1911,1920 e 1930), indicam

que em 1890 a superficie distrital seria de 7371Km2 e em 1930 de 7398Km2. Segundo Orlando

Ribeiro, pese embora o que pudesse ter existido de arbitr6rio quando em 1836 o Codigo

Administrativo de Passos Manuel consagrou as divis6es administrativas distritais, o facto de terem

sido concebidas atendendo a um centro administrativo, uma capital, e a forma como posteriormente

se foram desenhando e consolidando as redes viSrias e ferrovi6rias e a propria logica das relaq6es

politicas e burocr5ticas entre Lisboa e o resto do territorio, tornaram tais divis6es uma inst6ncia

fundamental na organizag6o politico-administrativa do pais (cf. Orlando Ribeiro, 1957, A Geografia e

a Divisdo Regional do Pais, Lisboa, ComunicagSo Apresentada na Sede do Centro de Estudos

Politico-Sociais, pp.13-6; Ruy d'Abreu Torres, 1984 <Distritos Administrativos>, Diciondrio de

Hist6ria de Portugal, Porto, Figueirinhas, pp.321-2.

a A hip6tese da extingSo e anexagSo de alguns concelhos e freguesias jAfora ventilada quando da

discuss6o e aprovagSo, pelo governo progressista, do C6digo Administrativo de 1886 (cf. em

particular os art.20 e seus $ e art. 100o e seus $); no entanto, a nogSo de que uma tal orientagSo

suscitaria forte pol6mica e oposigSo por parte das populag6es conduziu ao adiar da medida. O

Decreto e Relatorio de 6 de Agosto de 1892 Alterando o Decreto e Relatorio de l7 de Julho de /886

na Parte Referente d Organisag1o dos Servrgos Administrativos (Lisboa, Typographia Universal,

1892, pp. 4 - 10), embora n5o incidisse directamente sobre a questSo, escudou-se no gravissimo

problema do endividamento dos corpos administrativos para efectuar uma reforma administrativa

que apertava a tutela do centro politico sobre o poder local (cf. JoSo BonifScio Serra, 1988, <As

reformas da administragSo local>, Andlise Social, vol. XXIV (103 - 104),1988, pp. 1049 - 1055).

Seria tamb6m a questSo financeira, a pedra de toque do C6digo Administrativo de '1895, aprovado



119

quatro d6cadas que balizam os limites temporais do presente estudo, nem as

fronteiras administrativas do distrito, nem o n0mero e a dimensio das

circunscrig6es concelhias que o compunham sofreram qualquer outra

perturbaqdo, mantendo-se os treze concelhos inventariados em 18905.

Do ponto de vista dos efectivos populacionais, s5o sobejamente

conhecidas as imagens e representag6es que destacam o paradoxo entre a

vastidSo do territorio alentejano, a escassez da sua populag6o e as

inexploradas potencialidades das suas riquezas. Atravessaram os s6culos as

comparag6es contrastantes entre um Minho a abarotarde gente, que por isso

mesmo se via obrigada a emigrar, e um Alentejo de solidSo, para o qual se

foram perfilando sucessivos projectos de colonizaqSo0.

ditatorialmente por Decreto, e publicado no DiSrio do Governo em 4 de Margo do mesmo ano. No

relat6rio que o antecedia desenvolviam-se os argumentos j6 esbogados nas reformas de 1892,

agora claramente direccionados para as circunscriq6es concelhias e prevendo explicitamente a

supressSo dos concelhos que n5o tivessem <as precisas condig6es e recursos de autonomia

municipabt. Com insignificantes alterag6es, o texto de 1895 foi depois aprovado pelas cortes e

publicado com data de 4 de Maio de 1896. A partir deste enquadramento legal, as leis de 26 de

Setembro de 1895 e21 de Maio e 26 de Junho de 1896 finalmente corporizaram a supressSo de

vSrios concelhos; pouco tempo depois, com os regeneradores fora do governo e JoSo Franco

afastado do poder, o Decreto de 13 de Janeiro de 1898, (Collecado Otficial de Legislagdo

Portugueza. Anno de /898, Lisboa, lmprensa Nacional, 1899) restaurou, entre outros, os concelhos

eborenses recentemente suprimidos.

5 Lista dos concelhos do distrito de Evora, por ordem alfab6tica: Alandroal, Arraiolos, Borba,

Estremoz, Evora, Montemor-o-Novo, Mora, Mou16o, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz,

Viana do Alentejo, Vila Vigosa (Censos da Populagdo.l890, 1900, 1911,1920 e 1930).

6 Albert-Alain Bourdon (1985, (L'Alentejo, espace mythique ou nouvelle frontiere?>, in Les

Campagnes Portugaises de /870 a /930: images et rdalit6. Actes du colloque. Aix-en-Provence, 2-4

Decembre, 1982, Paris, Fondaction Calouste Gulbenkian / Centre Culturel Portugais, pp.365-78)

menciona o facto de ao longo do s6culo XIX e XX ter adquirido importdncia no debate nacional uma

visSo ut6pica e mitica sobre o Alentejo como celeiro de Portugal. Enquanto o os campos de Entre-

Douro-e-Minho, de Tr6s-os-Montes, e mesmo da Beira apareciam como sociedades bloqueadas

pela pressSo demogr6fica, o Alentejo, pelos seus espagos desertos e a sua fraqueza demogr6fica

poderia responder com eficacia, mediante um aumento da produgSo (de cereais em particular), ds

necessidades do pais. Uma sintese critica do memorialismo portuguGs e das solug6es propostas

nestes discursos para o diagnosticado problema da falta de gentes no Alentejo e feita por Rui

Santos, 2003, Sociogdnese do Latifundismo Moderno. Mercado Crises e Mudanga Social na Regido
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Para o perlodo em andlise, importa questionar a plausibilidade desta

imagem sobre o Alentejo, dado funcionar como pano de fundo de variSveis

basilares para a compreensSo da configuragdo social de uma regiSo, como

sio o crescimento, as densidade e distribuig6o espacial das populag6es.

No plano do crescimento demogr6fico, os dados coligidos para os tr6s

primeiros dec6nios do s6culo XX indicam que o crescimento natural da

populagio dos tr6s distritos alentejanos foi ligeiramente superior as m6dias

relativas ao conjunto do territorio continental. Na primeira d6cada do s6culo os

valores foram bastante proximos, com o distrito de Beja a distanciar-se para

um valor superior e o de Evora a situar-se quase um ponto abaixo da m6dia.

Entre 1911 e 1920, a diferenga entre as taxas medias de crescimento natural

verificadas no Alentejo e os valores correspondentes d m6dias dos distritos

metropolitanos acentuou-se em favor do primeiro em 2,6 pontos. Recorde-se

que esta d6cada interrompeu um perfodo de crescimento regular da

populagSo portuguesa, fustigada pelo efeito conjugado das epidemias,

participagdo portuguesa na Grande Guerra e sangria migratoriaz. Nos dez

anos seguintes, encarados como um dos perlodos de maior dinamismo da

populagdo portuguesa, o Alentejo continuou a crescer acima da m6dia do

continente.

Os dados sobre crescimento natural completam-se com os relativos ao

crescimento inter-censit5rio. O primeiro perspectiva o movimento da populagio

enquanto produto do cotejo entre as taxas de natalidade e de mortalidade; os

resultados inter-censit6rios traduzem o crescimento da populagio entre dois

de Evora Sdculos XVll a XX, Lisboa, Banco de Portugal, pp.49-65. Refiram-se ainda, entre outros

escritos, os diagn6sticos e propostas de Oliveira Martins (1986, Fomento Rural e Emigragdo,3a ed.,

Lisboa, Guimardes Editores) e de Ezequiel de Gampos, (1918, A Evolugdo e a Revolugdo Agrdria,

Porto, Renascenga Portuguesa), reflex6es datadas respectivamente de finais do s6culo XIX e

principios do s6culo XX.

7 M5rio Leston Bandeira, 1996, op. cit., pp.471-82; Orlando Ribeiro menciona um crescimento

<constante e bastante regular> da populag6o a partir do s6culo XVlll, <vigorosamente acelerado nos

meados do s6culo XIX) Cf. Orlando Ribeiro, Hermann Lautensach e Suzanne Daveau (comentdrios

e actualizaqio), 1999, op. cit., p. 738-9
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momentos no tempo, resgatando a obscuridade o topico da mobilidade dos

efectivos demogr6ficosa.

Tabela no'l - Taxas anuais m6dias de crescimento natural e crescimento inter-

censitdrio. Portugal continental (1 900-1 930).

(1) Taxa anualmedia de crescimento natural (2)Taxa m6dia de crescimento intercensit6rio.

Fonte: Com base nos dados disponibilizados Mdrio Leston Bandeira, 1996, op. cit., pp. 471-82.

Considerado o periodo de 1900-1930, a an6lise do segundo indicador

reforga a ideia de que o Alentejo apresentava um balanQo mais positivo que o

resto do pais. Enquanto a taxa de crescimento natural superava em cerca de

1,1o/oo a taxa m6dia de crescimento do resto dos distritos continentais, a

diferenga no plano inter-censit6rio era de 4,5%o. A magnitude e a distribuigSo

espacial da emigragSo portuguesa tiveram uma influ6ncia determinante nos

resultados apurados. No Sul, e sobretudo nos distritos alentejanos, constituiu

um movimento quase residual ao longo do perlodo em estudo; em outros

distritos, localizados sobretudo a norte, originou mesmo, em determinados

anos, um crescimento negativo das respectivas populag6eso. Os dados

I Mdrio Leston Bandeira (idem, pp. 151-56) concluiu que a origem das flutuag6es na dindmica

demogrSfica em populaq6es abertas reside principalmente na oscilagSo dos movimentos

migrat6rios. Teria sido esse o caso portugu6s ao longo do s6culo XX, com taxas m6dias de

crescimento natural relativamente estdveis, mas em que as oscilag6es na balanga migrat6ria

marcaram decisivamente a evolugSo da populaqSo.

e Sobre a magnitude, distribuigSo espacial e efeitos sobre o crescimento populacional por distritos da

emigragSo portuguesa ao longo do periodo em an6lise, confira-se o capitulo anterior deste estudo.

(Permilagens)

lntervalos

lnter-censitdrios
Portalegre Evora Beja Alentejo

Portugal

continental

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

1900-191 1 12,4 11,7 11,6 13,4 13,5 14,7 12,5 13,3 12,1 8,5

1911-1920 10,4 4,6 10,3 3,7 12,2 4,6 11 4,3 8,4 0,2

1 920- 1 930 14,2 12,2 14,7 16,7 15 18,3 14,6 15,7 13,4 11,3

1 900- 1 930 12,4 9,5 12,3 11,2 13,6 12,6 12,7 11,1 1 1,6 6,6
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disponlveis mostram, aparentemente, que o Alentejo ndo conseguiu, durante

as tr6s primeiras d6cadas do s6culo XX, segurar todos os seus filhos: a taxa de

crescimento natural foi de 12,7o/oo e o crescimento inter-censit6rio 11,1o/oo; e se o

fluxo para o exterior ficava muito aqu6m das m6dias nacionais, a mobilidade

interna n5o era um facto desconhecido das populag6es.

Mas o resultado do perlodo foi muito condicionado pela md conjuntura

demogr6fica da segunda d6cada de Novecentos. A n5o ser por isso, os

distritos de Evora e de Beja teriam um saldo inter-censit6rio mais elevado que o

resultante das taxas de crescimento natural. Sublinhe-se, ainda, como o forte

crescimento demogrdfico dos anos de 1920-1930, permitiu ao Alentejo em

particular, mas tamb6m a outras regi6es, ultrapassarem quer as taxas medias

de crescimento natural, quer a taxa de crescimento inter-censit6rio

correspondentes ao primeiro dec6nio de Novecentos. E se o aumento da

populagSo metropolitana ficou aqu6m das possibilidades das taxas de

crescimento natural, no Alentejo passou-se o contrdrio, mediante a fixagSo de

gentes oriundas de outras regiOes do pais. Esta conclus6o 6 reforgada pelos

dados respeitantes ao peso dos efectivos populacionais residentes no Alentejo

face ao resto do continente: em 1890 esse peso correspondia a 8,4Yo, em 191 1

a8,7To, e em 1930 a9,2o/o10.

10 A percentagem da populagSo do Alentejo para 1930 manteve-se ate 1950, ano em que a

populagSo residente naquela regiSo ainda chegava a9o/o do total do continente; Na d6cada seguinte

registou-se j5 um ligeiro declinio, situando-se essa mesma populag6o em 8,2o/o (c5lculos efectuados

a partir dos dados sobre a populagSo residente constantes no X Recenseamento Geral da

Populagdo, 1960, tomo l, vol.1, p.11). Mas o forte crescimento populacional do Alentejo, ineg6vel

pelos resultados do Censo de 1930, levou Orlando Ribeiro a afirmar que as arroteias de finais do

s6culo XlX, na sua maior parte, e o aumento da populagSo, tinham invertido a situagSo demogr5fica

na provincia, <onde se registou o mais elevado crescimento do Pa[s, com exclusSo das maiores

cidades> (cf., Orlando Ribeiro,1970, A Evolugdo Agraria no Portugal Meditendneo. Noticia e

comentdrio de uma obra de Albert, Silbei, Lisboa, PublicagSo Subsidiada pelo lll Plano de Fomento.

p.77)

Helder Adegar Fonseca destacou tamb6m o aumento proporcionalmente maior da populagSo do

Alentejo por comparaqSo com o resto do pais, nomeadamente para o periodo de 1838 at6 d

Primeira Grande Guerra (cf. os seguintes trabalhos do autor: 1996a, op. cit., p.159 e 1998, <Elites
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Tabela ns2 - Populag6o e densidade populacional nos tr6s distritos do Alentejo
(1e80-1930)

Enquanto nas terras pobres e montanhosas do Norte interior a emigragao

levou a maior parte do excedente da populagSo, e nas areas j6 densamente

povoadas do litoral, os recursos tinham sido aproveitados quase ate ao limite, e

a emigragSo tamb6m era um fenomeno tentador, no Sul das extensas

charnecas, assistia-se a um movimento de arroteias que trazia novos terrenos

para a agricultura e povoamento. Por outro lado, como a natalidade da regiSo

era moderadamente elevada, a mortalidade estava j6 em declinio, e a

emigraqSo, sendo pouco expressiva, nio provocava erosSo nos efectivos

populacionais, o saldo natural favorecia o crescimento demogrSficotz. Este

agr6rias e crescimento econ6mico na periferia portuguesa do s6culo XIX: o exemplo do Alentejo na

era liberal (1850-1910)>> in Andlise Social, vol. XXX|ll (146-147), p.498.

11A opgSo de situar o indice 100 no ano de 1911 deveu-se ao facto de os resultados do Censo

desse ano culminarem uma curya de desenvolvimento regular da populaqSo desde o inicio dos anos

40' do s6culo XIX (cf. Orlando Ribeiro, Hermann Lautensach e Suzanne Daveau (coment5rios e

actualizagdo), 1999, op. cit., p.738-9) e, por isso mesmo serem o ponto de comparagSo adequado

para se avaliarem os efeitos conjugados da mortalidade resultante da participagSo portuguesa na

Grande Guerra, da pneum6nica e da drenagem de gentes devida a emigragio, sobre as

possibilidades de crescimento da populagSo portuguesa na segunda d6cada do s6culo XX ; para

al6m disso, divide o perlodo que tem sido o nosso objecto de estudo em dois sub-periodos de

temporalidade semelhante.

rz Orlando Ribeiro chamou a atengSo paru a necessidade de se matizar a ideia que o aumento

populacional do Sul foi o resultado de uma forte deslocaq6o interna das gentes do Norte, n6o

existindo dados que permitam atribuir-se-lhe o papel primacial na transformagdo das terras novas

E
C
.9
o
-ga
CL
o
o-
o
E
G'p
oc
o

Unidades
espaciais 1890 [ndice 1911 lndicel l 1920 [ndice 1930 lndice

Portalegre
!
hvora

Beja
-- M6di; -

distrital

"l 9,6

16,5

'l 5,5

17

80

81

82

24,4

20,3

1el0

21

100

't00

.t00

100

25,6

21,1

1s18

22

105

't03

104

104

28,0

24,2

23,7

25

115

119

124

81 119

M6dia de
Portugal

continental
53 84 63 100 64 102 71 113

Fonte: X Recenseamento Geral da Populag1o,1960, tomo l, vol.1.
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conjunto de factores explica a posigSo dos distritos alentejanos em relagSo ao

que se passava no resto do pa[s, no plano do crescimento demogr6fico.

Recorde-se, porem, que os 9,2o/o de efectivos populacionais do Alentejo

em 1930 residiam em quase um tergo do territ6rio continental. A comparagSo

destes valores com os apurados para o pais parece validar a situagSo de um

territ6rio escassamente povoadol3.

A densidade populacional do Alentejo em 1890 correspondia apenas a

32o/o da apurada para o continente, em 1911 era de 33% e em 1930 chegava

aos 35%. A evolugio destas proporgOes 6 concordante com o facto de os

f ndices de crescimento da densidade no Alentejo serem ligeiramente

daquela regido. Baseando-se em numerosos exemplos, aquele autor concluiu que os

deslocamentos de pequena amplitude tiveram uma grande importdncia para o desbravamento e

povoamento da charneca, pois s6 as aldeias mais ricas alraiam pessoas de mais longe. Neste

contexto, um saldo fisiol6gico acima da m6dia do pais, como o existente no Sul, era factor a ter em

conta para a din6mica populacional da regi6o.(cf. Orlando Ribeiro, Hermann Lautensach e Suzanne

Daveau (comentdrios e aclualizagdo), 1999, op. cit., p.752 e756-60). Mario Leston Bandeira, 1996,

op. cit., pp.195-212 analisou as variagOes regionais das laxas de natalidade e mortalidade e concluiu

que os distritos do Alentejo constituiam uma regido homog6nea do ponto do vista dos niveis e

comportamentos destas duas variSveis. No inlcio do s6culo XX a mortalidade seria j6baixa nestes

territ6rios, enquanto a queda da natalidade comegou a fazer-se sentir apenas no inicio dos anos 20'

do mesmo s6culo; um desfasamento que, segundo os te6ricos da transigdo demogrdfica,

corresponderia d sua primeira fase e ajuda a compreender o crescimento populacional verificado na

regiSo em an6lise.

13 Se bem que o c5lculo da densidade efectuado a partir dos efectivos populacionais apurados para

as circunscrig6es administrativas n5o acompanhe com precisio todos os matizes da distribuiqSo das

populagOes (foi por isso que Orlando Ribeiro optou por apresentar uma distribuigSo espacial da

populagSo em 1940 por lugares - cf. Orlando Ribeiro, Hermann Lautensach e Suzanne Daveau

(coment5rios e aclualizagdo), 1999, op. cit., p.742), os valores relativos aos tr6s distritos

Alentejanos, precisamente porque o citado autor considera esta a mais homog6nea regiSo natural

do pais (cf., Orlando Ribeiro, 1987, op. cit., p.15'l e 157-61), n5o comportam distorg6es

consider5veis em relagSo aos valores das respectivas densidades. As caracteristicas do Alentejo

prolongam-se mesmo pela parte sul da Beira Baixa e por algumas zonas fronteirigas do Ribatejo.
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superiores aos da m6dia do pais, em particular no arco temporal de 1911-

193014.

Percepciona-se, tambem, a tend6ncia para uma maior rarefacgio de

habitantes a medida que avanQamos mais para sul. Embora os dados relativos

a cada um dos distritos n6o sejam muito diversos, as densidades ligeiramente

mais elevadas de Portalegre remetem paru a sua posigdo de charneira entre a

Beira Baixa e o Alentejo de dominio da planfcie. Neste contexto, o distrito de

Evora aparece numa posiqSo intermedia, tanto no respeitante aos valores da

respectiva densidade em cada um dos momentos analisados, como em relagSo

ao indice de crescimento das mesmas. Refira-se a coincidCncia de o [ndice de

crescimento da densidade dos tr6s distritos apresentar os mesmos valores

entre os vinte anos que antecederam 1911 e os que se lhe seguiram. Este

facto parece configurar a exist6ncia de um crescimento populacional regular e

sustentado nesta regiio do pa[s, perceptivelj6 na 0ltima d6cada do s6culo XIX

e coincidente com os dados sobre o crescimento demogr6fico analisados para

os primeiros trinta anos do s6culo XX15.

1a Os dados sobre as densidades populacionais por concelho apresentados por Jo6o Evangelista,

com um intervalo de quase um s6culo, v5o no sentido de confirmar o territ6rio do Tejo at6 ao

Algarve como o de mais baixas densidades; e se o n0mero de habitantes por Km2 subiu, a sua

posigSo n6o se alterou (cf. Jo6o Evangelista, 1971, op. cit., pp.177-180); tamb6m os trabalhos de

Hermann Lautensach e os de Orlando Ribeiro d5o conta da persist6ncia da baixa densidade da

populaESo no Portugal Meridional, pese embora este riltimo ter destacado o facto de nos anos 20' e

30' do s6c. XX o Alentejo ter sido uma das regi6es do pais a registar um acentuado crescimento

populacional. (cf. Orlando Ribeiro, Hermann Lautensach e Suzanne Daveau (comentdrios e

actualizagSo), 1999, op. cit., pp.705-769.

1s De entre os diversos estudos que tem apontado este processo de crescimento demogr6fico dos

distritos alentejanos no periodo em estudo cf., nomeadamente, JoSo Evangelista, 1970, op. cit.,

pp.7-39; Jorge Arroteia, 1984, A Evolugdo Demogrdfica Portuguesa, <Biblioteca Breve>r Lisboa,

Minist6rio da EducaqSo; Custodio Conim, 1980, Portugal e a sua Populagdo, vol.l, Lisboa,

Publicag6es Alfa, pp.71-103; Maria Jos6 Carrilho, 1991, <Aspectos demogr5ficos da populagSo

portuguesa no periodo 1864-1970), Estudos Demogrdficos, Lisboa, lNE, pp. 11-29; Teresa

Rodrigues, 1995, (A populagSo portuguesa nos s6culos XIX e XX. O acentuar das assimetrias de

crescimento regional> Populagdo e Sociedade, no1 , pp.57-72; Teresa Rodrigues Veiga,2003, <A

populagSo portuguesa no 0ltimo s6culo: perman6ncias e mudangas>, Ler Histdria, no45, pp.91-109;

ldem, 2004, A Populagdo Portuguesa no Sdculo XlX, Porto, CEPESE / Edig6es Afrontamento,
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Consonantes com as informag6es sobre o crescimento, tamb6m os dados

sobre densidade populacional em 1920 traduzem as dificuldades demogr6ficas

da segunda d6cada do s6culo passado. Quer os valores para o Alentejo, quer

sobretudo os relativos d m6dia dos distritos do continente, n5o aumentaram

mais que 4 e 2 pontos respectivamente. Ainda assim, os distritos alentejanos

revelaram um maior alento. Esta situagdo acaba, tambtim, por tornar mais

evidente o f6lego demogr6fico dos anos de 1920-1930: a este periodo se deve

o facto de o indice de crescimento das densidades populacionais dos vinte

anos seguintes a 191 1 serem id6nticos aos vinte anos precedentes, no caso do

Alentejoto.

A densidade populacional constitui um indicador v6lido para se aferir a

situaqdo demogr6fica de um determinado universo espacial. Disponibiliza

dados susceptlveis de comparaqdo no espago e no tempo, sustentando

hipoteses quanto d exist6ncia de condig6es mais ou menos favordveis a

fixagSo de populagdes e, indirectamente, quanto as caracteristicas socio-

economicas da sociedade em aprego. Mas, como a uma mesma densidade

populacional podem corresponder diferentes modalidades de ocupagSo do

espago, e situag6es diversas quanto d quantidade e dimensSo dos n0cleos

urbanos, aquele indicador carece de cotejo com informagSo adicional.

No Alentejo, a distribuiqSo espacial dos efectlvos populacionais 6

bastante uniforme, com uma tradigEo de povoamento agrupado mais marcada

no interior e um povoamento disseminado, mas ainda mais rarefeito, na orla

litoral. Predominam as grandes vilas e enormes aldeias, muitas delas

constituindo aglomerados de entre 3 a 6 mil habitantestT.

pp.41-48; Teresa Rodrigues e Maria Luis Rocha Pinto, 2002, <Migrag6es no Portugal do S6culo

XX>>, Ler Hist6ria, no43, pp.179-203.

16 Orlando Ribeiro (1970, op. cit., p.183) refere que no Alentejo de finais do Antigo Regime a queixa

da falta de bragos era uma constante e <nada evoca o desemprego rural que o Alentejo viria a

conhecer nos nossos dias>.

17 Cf. Orlando Ribeiro, Hermann Lautensach e Suzanne Daveau (comentdrios eactualizagdo), 1999,

op. cit., p.747.
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No distrito de Evora, de acordo com os nrlmeros do censo de 1g30, 47%

da populag6o estava localizada nos agrupamentos de freguesias que

constitulam as lreze sedes de concelhols. Embora a contabilidade por

agrupamentos de freguesia, e n6o por lugares, nalguns casos empolasse o

numero de habitantes a viver em vilas e cidadeste nio 6 menos verdade que

ficaram fora de tal contabilidade muitas aglomeraq6es com uma populaq6o

superior a mil ou mesmo dois mil habitanteszo. Esta concentraqSo dos efectivos

demogr6ficos parece ser um indlcio de proletarizaqdo na estratificagSo social

do Alentejo.

3.2 - O concelho de Evora no conbrto distntat: crescimento e densidade

populacionais

Com uma superflcie aproximada de 1310Km2, o concelho eborense era o

segundo maior do distrito - Montemor o Novo era o primeiro - e um dos

grandes espagos concelhios do sul, regido onde a dimensio m6dia destas

circunscrig6es administrativas era mais extensa. Em n[meros absolutos a sua
populagSo era a mais numerosa e, em termos relativos, os valores apurados

apontam no sentido da estabilidade, ainda que se anteveja uma ligeira

tend6ncia de diminuigSo do seu peso. Em 1890, a populagio do concelho de

18 Cf . Censo da Populaqdo de Portugal. Dezembro de /930, vol. l, 1933, Lisboa, lmprensa Nacional,
p.226.

1e At6 1926, o 0nico aglomerado populacional do distrito de eborense com a classificagio

administrativa de cidade era Evora, em 1926 Estremoz ascendeu a esta categoria.

2o A partir do crit6rio da distribuiEso dos efectivos populacionais por lugares e atribuindo a cada
ponto um valor de 500 habitantes, Orlando Ribeiro elaborou uma projecgso cartogr5fica na qual

ficaram evidenciadas os diversos tipos de distribuigSo espacial e povoamento da populagdo

portuguesa do continente em 1940. O metodo usado permite que se distinga de forma imediata o
territ6rio alentejano: rarefacgso populacional, povoamento aglomerado em grandes aldeias e vilas e
extensos espagos despovoados entre elas (cf. Orlando Ribeiro, Hermann Lautensach e Suzanne

Daveau (coment5rios e actualizag?,o), 1 999, op. cit., p. 7 42-3).
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Evora correspondia a 20,7o/o dos efectivos populacionais do distrito, em 1911

essa proporgSo era de20,4o/o e em 1930 de 19,421.

A comparag6o com outras unidades concelhias tornar6 perceptlvel se

essa tend6ncia relevou de uma retracgSo dos efectivos populacionais

concelhios ou ficou a dever-se ao dinamismo demogrdfico verificado noutras

6reas do distrito. A Tabela no3 disponibiliza dados para que tal enquadramento

possa efectuar-se. Usaram-Se para efeitos de comparaqdo os valores da

densidade populacional e o lndice de crescimento de mesma de cada um dos

concelhos. Considerou-se tamb6m a densidade populacional m6dia do distrito

e o respectivo indice de crescimento. Uma medida de tend6ncia central que

serve de refer6ncia para apuramento de hierarquias e trajectorias de cada um

dos concelhos em relagdo a ela. Como as circunscrig6es administrativas em

aprego apresentavam superficies muito diversas, os referidos indicadores

foram considerados como os mais adequados para a eliminagSo de distorg6es

provenientes desse facto.

Os valores da densidade m6dia do distrito (hab./km2) confirmam a

situag6o de aumento populacional apontada no ponto anterior do presente

estudo. Em 1890, no distrito de Evora, a densidade era de 16,4 hab./km2, em

1911 de 20,3 hab.lkm2 e em 1930 de 24,2 hab.lkm2. Um aumento regular de

efectivos populacionais, confirmado pelos n0meros indice: com o valor de

refer6ncia do indice situado em 1890, nas duas d6cadas acr6scimo foi de

dezanove pontos e nas duas que se lhe seguiram de vinte e quatro pontos.

O concelho de Evora apresentou Sempre valores de densidade

populacional e fndices de crescimento da mesma ligeiramente superiores aos

do distrito: 19,2 hab.lkm2 em 1890, 22,8 hab.lkm2 em 1911 e 27,4 hab.lkm2

em 1930. Este crit6rio de proximidade em relagSo ds m6dias distritais integrou

no mesmo grupo os concelhos do Redondo e de Reguengos, mantendo-se

este conjunto ao longo de todo o periodo em estudo.

21 O apuramento da percentagem da populaE6o do concelho no quadro distrital efectuou-se com

base nos dados disponibilizados nos Censos Populacionais de 1890, 1911 e 1930.
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Tabela ns3 - Densidade populacional dos concelhos do distrito de Evora

Legenda: A) Posigdo de cada concelho relativamente aos valores de densidade populacional
apurados para os outros concelhos do distrito num dado ano (ordem decrescente de
densidade); B) Valor da densidade populacional por concelho; C) lndice de crescimento da
densidade populacional por concelho (1 890=1 00).

Fonte: X Recenseamento Geral da Populagdo, 1960, tomo l, vol.1 .

Em termos de indice, as duas d6cadas posteriores a 1911 deixam

antever um crescente dinamismo populacional do concelho eborense

comparativamente aos vinte anos anteriores. E nesse caso, o facto de o peso

relativo da populaqSo do concelho de Evora ndo se acentuar em termos

distritais revela que outros concelhos denotaram maior capacidade de acrescer

os respectivos montantes populacionais.

Nitidamente abaixo dos valores distritais m6dios apurados para cada um

dos anos de referencia situa-se

posigSo se manteve ao longo

conjunto de sete concelhos, que nessa

todo o periodo em estudo: Alandroal,

um

de

Arraiolos, Montemor-o-Novo, Mora, MourSo, Portel e Viana do Alentejo. No

interior deste grupo, a amplitude das densidades demogr6ficas era estreita. Em

1890, Montemor-o-Novo e Mora eram os concelhos menos povoados, n6o

atingindo os 10,5 hab.lKm2; Mour6o, o concelho mais povoado, n6o ia al6m de

13,9 hab.lkm2. Em 1911 a diferenga entre os concelhos mais e menos

(1890-1930)

Concelhos
1890 191 1 1930

ABC ABC ABC
Alandroal

Arraiolos

Borba

Estremoz

Evora

Montemor-o-Novo

Mora

Mou16o

Portel

Redondo

Reguengos de Monsaraz

Viana do Alentejo

Vila Vigosa

4

5

13

11

I
1

2

7

6

8

10

3

12

12,1

12,4

43,9

29,s

19,2

10,5

10,6

13,9

12,6

18,7

21,2
't 1,9

36,0

100

100

100

100

100
'100

100

100

100

100

100

100

100

6

1

13

11

8

4

3

2

5

9

10

7

12

15,7

14,8

48,9

35,3

22,8

15,2
't5,0

14,9

15,3

23,9

24,5
'1 6,1

39,0

128

119

111

'1 19

119

145

141

107

121

128

115

135

108

4

1

13

11

9

7

5

3

2

I
10

6
't2

19,2

16,5

55,8

40,0

27,4

19,9

19,2

18,2

17,5

27,3

28,9

19,8

43,4

159

133

127

135

143

190

181

131

139

149

136

166

121

M6dia 16,5 100 20,3 123 24,2 147
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povoados do grupo situava-se entre os 14,8 hab.lkm2 de Arraiolos e os 16

hab.lkm2 de Viana do Alentejo. Em 1930, Arraiolos permanecia como o

concelho menos povoado, com uma densidade de 16,5 hab.lkm2, enquanto

Montemor-o-Novo, revelando uma not6vel vitalidade, atingia 1 9,9 hab./km2.

Os [ndices de crescimento das densidades relativos a estes concelhos

mostram, ainda, que quatro deles - Alandroal, Viana do Alentejo Mora e

Montemor-o-Novo jd em 1911 manifestavam fndices de crescimento das

respectivas densidades superiores d m6dia distrital; e a comparagSo entre as

densidades de 1890 e 1930 revela que todos eles acresceram em mais de

cinquenta por cento os montantes das respectivas densidades e Mora e

Montemor-o-Novo quase os duplicaram. Os concelhos de Arraiolos, MourSo e

Portel, pelo contrdrio, seguiram uma trajectoria que culminou nos menores

indices de crescimento das respectivas densidades, manifestando

incapacidade de atrac96o de efectivos populacionais. Em 1930 registavam as

mais baixas densidades populacionais de todo o distrito.

Restam ainda tr6s concelhos cujas densidades, atendendo ao panorama

distrital, faziam deles espagos <cheios>. Tratava-se dos concelhos de

Estremoz, Borba e Vila Vigosa, que assim se mantiveram ao longo de todo o

perfodo em estudo. Porque pareciam pr6ximos do seu limiar de suporte de

efectivos populacionais, estes concelhos registaram sempre as mais elevadas

densidades do distrito e n6o se salientaram pelos valores dos indices de

crescimento das mesmas.

Pese embora o aumento de densidade populacional de cada um dos

concelhos que os comp6em, e at6 a diferenga de ritmos a que as mesmas

ocorreram, os conjuntos identificados caracterizam-se por uma estabilidade de

posiq6es e traject6rias, concordantes com os perfis apurados inicialmente.

N6o sendo nosso prop6sito particularizar os factores que estSo na origem

desta relativa diversidade intra-distrital, cabe no entanto dizer que, subjacentes

aos padr6es descritos, pressentem-se os efeitos dos condicionalismos

geomorfologicos e dos tipos de economia dos solos predominantes nas zonas

de localizaqSo dos v5rios concelhos do distrito eborense. A luz que fazemos
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incidir sobre o perfodo em estudo apreende, num determinado ponto do

processo, uma interacgSo de tempo longo entre os homens e o meio, cujos

resultados, no plano das densidades populacionais, deram origem aos grupos

e trajectorias identificados supra22.

3.3 - O concelho de Evora: poputagilo urbana e populagdo rural

A an6lise da din6mica e posicionamento demogr6fico do concelho Evora

efectuada no ponto anterior demonstra que embora a sua densidade

populacional tivesse aumentado durante as quatro d6cadas analisadas, o

dinamismo registado noutros concelhos do distrito acabou por mitigar o peso

relativo desse aumento no conjunto do distrito.

Esta conclus6o parece consonante com a tese, n5o consensual, segundo

a qual a generalidade das cidades capitais de distrito n6o retirou das fung6es

administrativas dai decorrentes particulares beneffcios em termos de

crescimento populacional e posigSo na hierarquia urbana. Uma situagSo que se

explicaria pelo facto de a estrutura distrital ser, porventura, demasiado limitada

quer em relagSo ao territ6rio que correspondia a cada uma das suas

circunscrigOes quer em relagdo as competOncias que lhe estavam atribuldaszs.

zz Refira-se, da parte da geografia, o contributo de Jorge Gaspar, (1g81, op. cit., pp.35-49) Este

autor, o analisar as <caracteristicas gerais> da 6rea de influ6ncia de Evora (que diz coincidir, em

traEos gerais, com o distrito) sobrep6e os valores das densidades populacionais dos v6rios

concelhos do distrito ds caracteristicas geologicas e economias dos solos e conclui que, apesar da

relativa homogeneidade, as diferengas detectadas coincidem, em larga medida, com a diversidade

geologica, a maior ou menor riqueza dos solos, os tipos de economia agrdria e as estrat6gias

locativas das populag6es. Pela hist6ria, destaca-se a obra de Albert Silbert, 1978, Le Portugat

Mdditerranden d la fin de lAncien Rdgime XVllle. - debut du XlXe. Si6c/e. Contribuitions d l'histoire

agraire comparde,3 vols., Lisboa, lNlC. O historiador trago um complexo mosaico sobre a economia

agraria do Portugal de influ6ncia mediterr6nea e disponibilizou informag6es que nos permitem

reconstituir os tipos de exploragSo e as culturas dominantes nos diversos concelhos do distrito

eborense (cf., em particular, o vol.ll, pp. 399-620).

zs Alvaro Ferreira da Silva, 1997a, op. cit., p. 89-92, concluiu que a generalidade das cidades

capitais de distrito portuguesas n5o viram particularmente estimulado o seu ritmo de crescimento ao
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No caso da cidade de Evora, uma interpretagAo fundamentada sobre os

motivos que estimularam o seu crescimento carece de um an6lise comparativa

mediante a qual se torne possivel discriminar o trajecto demogr6fico do

aglomerado populacional no universo constituldo pelas freguesias urbanas e

rurais do concelho. Ser5 entSo possivel uma interpretagSo mais consistente

sobre a posigSo do caso eborense nos alinhamentos interpretativos sobre os

factores e nlveis de crescimento urbano em Portugal.

Os Censos da Populagdo compulsados paru a investigaqSo inventariaram

como freguesias urbanas do concelho as seguintes: Santo Antio, 56o

Mamede, S5o Pedro e 56. No entanto, esta fltima freguesia, para al6m de

arrolar a parte que lhe cabia da populagSo intra-muros, incluia igualmente as

gentes que viviam nas zonas contfguas extra-muros e estendia-se at6 ds

fronteiras das freguesias rurais limitrofesz+.

O facto de frequentemente uma mesma freguesia albergar populag6es

residentes em aglomerados urbanos e habitantes dispersos pelos campos, era

assinalado nos pr6prios Censos da Populagdo, e tem dado origem a resultados

longo do s6culo XIX e n5o beneficiaram, por isso, em termos de posicionamento na hierarquia de

rede urbana portuguesa. Jd Jorge Gaspar, (1981, op. cit., p.326) explica o crescimento de Evora nos

anos 20 do s6culo XX com a politica interna de incremento cerealifero, com o empolamento do

aparelho burocrdtico do Estado e o desenvolvimento dos organismos corporativos de que Evora,

" visto ser uma das principais sedes de distrito, ndo pdde deixar de beneficial'. Teresa Barata

Salgueiro (1992, op. cit., pp.69-79 e 125), embora considere genericamente a concentragSo de

serviqos administrativos como factor ben6fico para a importAncia da povoagSo e aflu6ncia de gentes

adianta que as fung6es administrativas das capitais de distrito n5o tinham, por si s6, capacidade de

impulsionar a progressSo dessas cidades na hierarquia urbana portuguesa.

2a Pela sua especificidade, a freguesia da 36 era a que apresentava o n0mero mais elevado de

efectivos populacionais. At6 1920 apresentou uma evolugSo demogr6fica semelhante ds outras

freguesias urbanas mas a partir de entSo registou um aumento populacional mais acentuado,

coincidente com a implantagSo de Sreas urbanas extra-muros. Quanto aos limites e superficie

destas freguesias, durante o periodo compreendido pelo nosso estudo (1890-1930) nio sofreram

alteragdo; a primeira ocorreu em'1981, quando a nova freguesia dos Canaviais foi desagregada da

hist6rica freguesia da 56 (cf. Maria Domingas Simplicio,1997, Evolugdo e Morfologia da Espago

tJrbano de Evora, Evora, Universidade de Evora (provas de doutoramento policopiadas), p.71).
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e leituras discrepantes sobre a evolugSo da populag6o urbana em Portugal, por

requerer precaug6es metodo169icas nem sempre acauteladas25.

O Censo de 1911 procurou debelartal indefinigSo e, pela primeira vez, os

respons6veis pela estatlstica da populaqSo, alem da habitual classificag6o dos

efectivos populacionais por distritos e por concelhos, usaram o criterio dos

lugareszo.

No concelho de Evora, a desagregagSo possibilitou uma visdo mais

precisa da proporgSo da populagSo eborense da freguesia da Se que

efectivamente residia intra-muros, e da que se distribuia pelo resto da 6rea da

freguesia. E por essa via permitiu, tamb6m, distinguir entre o n0mero de

efectivos da cidade - crit6rio usado pelo Censo referido - e o somat6rio das

quatro freguesias urbanas: respectivamente 13823 e 17911 individuos. o
diferencial era constituldo pelas populag6es da zona extra-muros da s6. Um

total de 4088 pessoas, correspondente a 54% dos efectivos populacionais da

referida freguesia e distribuido por uma extensa Srea limitada pelas freguesias

rurais adjacentes.

Os nlmeros avangados permitem, desde logo, duas constataq6es: por

um lado, sob a designagio de freguesias urbanas escondiam-se realidades

populacionais diversificadas; por outro, considerar o somatorio das populag6es

25 Cf. Alvaro Ferreira da Silva 1gg7b, <A evolugSo da rede urbana portuguesa (1801-1940)), Andlise
Social,vol. XXXII (143-144),pp.779-814. Neste artigo, e na sua tese de doutoramento (1997a, op.

cit., pp. 45-92), o autor sintetizou e sistematizou os principais problemas metodol6gicos com os

quais o investigador se confronta quando se prop6e definir e estudar a populagSo urbana de um

pals ou de uma regiSo, apontou as imprecis6es resultantes do uso das informagSo dos Censos da

Populag4o quando n6o se atendem as in0meras situaqOes em que uma mesma freguesia

compreende populagSo urbana e populaqSo rural e destacou a metodologia que, por considerar a

mais adequada, utilizou para estudar a evolugSo da populagSo e da rede urbana portuguesas.

26 O X Recenseamento Geral da Populagdo de /960, tomo l, vol.2o, inclui dados retrospectivos para

1911 e 1940 segundo este crit6rio. A comparagSo dos dados do Censo de 191 1 com os dados sobre

o mesmo inscritos no X Recenseamento apresentam pequenas diferengas nos quantitativos da

populagSo, decorrentes de o primeiro usar o crit6rio da populagSo de facto e o segundo o da

populagio residente. Para o caso dos distrito e concelho de Evora essa diferenqa era residual.
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nelas incluidas como indicador do montante da populagSo da cidade de Evora,

propicia uma imagem inflacionada deste universo demogr6fico.

Pode mesmo afirmar-se, sem grande margem de erro, que durante as

cerca de quatro d6cadas compreendidas por este estudo (1890-1930), o n0cleo

urbano eborense se circunscrevia sobretudo ao interior do perfmetro

amuralhado2T. Desta situagio decorre a necessidade de criagSo de um

indicador interm6dio de comparagio entre as freguesias urbanas e as rurais,

de modo a identificar-se o montante da populagSo arrolada pela freguesia da

56 que vivia fora do n0cleo urbano. At6 porque, circundando toda a muralha e

alargando-se por 130 Km2, aquela freguesia incluia uma zona da pequena

propriedade, quintas e casario disperso, sobretudo a norte e poentezs. ff

instalagdo do caminho de ferro (1863), por sua vez, alongou o casario para fora

da Cerca Nova2e e, primeiro a norte, e depois a sul da cidade, foram surgindo

27 Teresa Barata Salgueiro, 1992, op. cit., pp. 211-222, reflectindo sobre a problem5tica da

morfologia urbana, sustenta que, nomeadamente quando as cidades eram circunscritas por uma

muralha, era f6cil a distinqSo em relagSo aos campos envolventes e a identificaq6o da sua forma.

Evora seria um desses casos. Em consondncia com esta posigSo, Maria Domingas Simplicio (1997,

op.cit., p. 110) adianta que no final do s6culo XlX, "tendo sido alcangados, em muitos dos

quarteir1es intra-muros, os limites mdximos de densidade de construgdes, o crescimento urbano

obrigou d procura de terenos fora dos muroC', se bem que at6 a d6cada de 40' do s6culo XX o

processo fosse algo lento. Os textos, fotografias e reprodug6es cartogrSficas da cidade de Evora

publicados no Catdlogo da Exposiqdo Riscos de Um S6culo. Memdrias da Evolugdo Urbana de

Evora (2001 , Evora, Cdmara Municipal de Evora) testemunham igualmente ter sido a partir da

terceira d6cada de Novecentos a decisiva expansSo da cidade para fora das muralhas medievais.

2s Mariano Feio, (1983, Le Bas Atentejo et tAtgarve, Evora, Centro de Ecologia Aplicada da

Universidade de Evora, pp.39-40) e Maria Domingas Simplicio, (1987, O espaQo urbano de Evora.

Contributo para melhor conhecimento do sector intra-muros, Evora, Universidade de Evora (Provas

de AptidSo Pedagogica e Capacidade Cientifica, policopiadas), pp. 23-25) consideraram que esta

localizag?o preferencial das quintas, embora parcialmente explicada por raz6es hist6ricas -
modalidade de ocupagdo do espago pelas ordens religiosas no processo de reconquista - deve-se

tamb6m d influ6ncia de factores de ordem natural, mais favorSveis d actividade agricola de cardcter

intensivo.

2e A construgSo deste sistema amuralhado iniciou-se por volta de 1359 e prolongou-se

aproximadamente por um s6culo, tendo sido concluida no reinado de D. Afonso V. No s6culo XVll,

por exigOncias da nova engenharia militar decorrente da conjuntura da RestauragSo, a Cerca Nova



135

pequenos nucleos habitacionais, desde o princfpio do s6culo XX. Ate ao final

da d6cada de 1930, porem, o crescimento da 6rea urbana extra-muros ter6

sido bastante gradual.oo

A tentativa de destringa dos vSrios espagos e universos demogr6ficos que

compunham o territorio nio procede de uma obsessSo gratuita pelo pormenor.

Avangando com estimativas mais precisas sobre o volume da populaqSo

da cidade de Evora langa-se um elemento mais paru a problem6tica do

crescimento e dos nlveis de urbanizagio em Portugal. Por um lado, a reflexdo

sobre o caso de Evora remete para o topico das metodologias e formas de

tratamento mais adequadas em relaqSo aos dados disponlveis sobre os

centros urbanos portugueses. Por outro lado, as conclus6es sobre o montante

e dindmica de crescimento dos efectivos populacionais de urbe eborense

integram, e, em nosso entender, podem contribuir com dados precisos para o

debate sobre do crescimento e perfil da rede urbana portuguesa. Finalmente, e

a posigio da cidade de Evora no contexto dessa mesma rede urbana que se

pode aferir.

o mais importante, neste caso, 6 que o desdobramento da freguesia da

56 oferece uma perspectiva da populagdo citadina n6o distorcida pela inclusdo

do total dos efectivos da referida freguesia; permite, tambem, que se

percepcione a diversidade que caracteriza aquela unidade administrativa; e,

finalmente, possibilita uma leitura matizada e gradativa sobre as diferengas

socio-demogr6ficas entre as freguesias urbanas e rurais. O objectivo de todo

este trabalho analftico e comparar os resultados assim obtidos com os

elementos colhidos nos recenseamentos eleitorais: as informag6es neles

contidas ganharSo uma maior inteligibilidade e pode16 esbogar-se uma

cartografia da composigio social do concelho de Evora.

foi parcialmente destruida e articulada com 12 baluartes (cf. T0lio Espanca, 1945, <Fortificagoes e

Alcaidarias de Evora>, A Cidade de Evora, no9-'10 e Ana Maria de Mira Borges, 1g88, Evora; da

reconquista ao sdculo XVl. Alguns aspectos de desenvolvimento urbano e arquitectura, Evora,

Universidade de Evora, Tese de Capacidade Cientifica e Aptiddo pedag6gica).

30 Cf. Maria Domingas V. M. Simpllcio, 1997, op. cit., pp.103-115.
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No entanto, como j5 se mencionou, para o per[odo em estudo a

desagregagSo apenas se efectuou no Censo de 1911. A obtengSo de

estimativas para os outros anos obedeceu ao procedimento metodologico que

se segue31. Calculou-se a proporgdo dos habitantes da 56 intra-muros em

31 A metodologia usada teve como ponto de partida a proposta de Ana Bela Nunes para c6lculo da

rede urbana portuguesa. A autora usou os resultados dos Censos da PopulagSo nos anos em que

estas fontes lraziam informag6es desagregadas sobre os efectivos demogrSficos dos ntcleos

urbanos e calculou a proporgSo destes em relagio ao total das freguesias urbanas do respectivo

concelho. Obtida a proporqSo, aplicou-a depois para calcular o nlmero de efectivos populacionais

das cidades para os anos em que a informagSo dos censos n5o disponibilizava os dados

desagregados. Cf., nomeadamente, Ana Bela Nunes, 1989, A Rede Urbana Portuguesa e o
Moderno Crescimento Econ1mico, Lisboa, Universidade T6cnica de Lisboa (estudo para a prova

complementar da prova de doutoramento, policopiada), em particular os quadros finais, e Ana Bela

Nunes, 1996, <Portuguese Urban System: 1890-1991>, in Urban Dominance and Labour Market

Differentiation of a European Capital City. Lisbon /890-/990, (Pedro Telhado Pereira e Maria

Eugenia Mata ed.), London, Klwuer Academic Publishers, pp.7-47, e tamb6m Ana Tom5s, 2001,

<Cidades>, in Estatisticas Histdricas Portuguesas, Lisboa, lNE, 2 vols., pp. 127-148, que usou a

mesma metodologia.

Embora o ponto de partida fosse o mesmo, acab6mos seguir um caminho algo diferente - explicado

no corpo do texto. E que ap6s termos testado a metodologia de Ana Bela Nunes, se os dados nio

eram muito diferentes para o periodo anterior a 1911, para os anos de 1920 e 1930, os nrimeros

obtidos por aquela via deixavam de fazer sentido quando se estimava a proporgSo da populagSo da

freguesia da 56 residente intra e extra-muros. Recorde-se que entre 19'l 1 e 1920 a cidade e as

freguesias urbanas do concelho de Evora sofreram o efeito da mortalidade epid6mica de 1918-19, e

que a d6cada de 1920 correspondeu, conforme j6 anteriormente se referiu neste capltulo, a um

periodo de enorme dinamismo demogrSfico. Ora, seguindo o caminho de calcular o total da

populagSo da cidade para 1920, usando como referente os77,1% que ela representava em 191 1

em relag6o ao total das freguesias urbanas, ao estimar a populagSo da freguesia da 56 intra-muros,

esta era a r.rnica que crescia. Uma situaq5o dissonante em relagSo d sobremortalidade provocada

pelas epidemias nas outras freguesias situadas intra-muros; quanto a 1930, ao usar o mesmo

crit6rio a populagSo da freguesia da 56 intra-muros excedia o montante da sua populag6o situada

fora do perimetro amuralhado. Nesta altura jii a cidade, ocupada que estava praticamente toda a

sua malha urbana intra-muros, se estendia para o exterior e, sendo um periodo de forte crescimento

demogrdfico, o resto da sua populagSo residente nas quintas, e herdades limitrofes estava tamb6m

em crescimento (cf. sobre esta questdo a nota anterior).

Acrescente-se, para terminar, que a estimativa da populagSo urbana e das taxas de urbanizag6o

como jd se mencionou, t6m dado origem a resultados nem sempre coincidentes. O caso de Evora 6

disso exemplo flagrante.
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relagao ao somatorio dos efectivos populacionais das restantes freguesias

urbanas, todas elas confinadas ao interior do espaqo amuralhado, e concluiu-

se que correspondia a 33,4o/o desses efectivos. Depois, partindo do principio

que essa proporgSo poderia ser um indicador vdlido para os restantes anos em

an6lise, estimaram-se os quantitativos populacionais para aquela 6rea da

freguesia da Se. A diferenga entre o n0mero assim obtido e o total de efectivos

contabilizados para dita freguesia atribuiu-se ao seu espaqo extra-muros, zona

de expansSo preferencial da cidade, face a um nucleo espartilhado pela

fronteira flsica da muralha - cf. a projecgso cartogr6fica sobre a divisSo

administrativa por freguesias do concelho eborense inserta no fim desta

sec96o,

os resultados apurados constam das projeca6es gr6ficas que se seguem

e assumem a forma de [ndices, com base nos valores de 18g0az. Ai se

apresenta o crescimento dos efectivos demogr6ficos concelhios no seu

conjunto, se acompanham os ritmos de crescimento das freguesias rurais e

urbanas, se estima a proporqSo da populagSo intra-muros, e se distingue a

Jorge Gaspar (1981 , op. cit., p.327), considerou que em 1911 a populagSo do centro urbano era de

15283 individuos; Teresa Barata Salgueiro (1992, op. cit, p.428), atribuiu i cidade de Evora, para o

mesmo ano, uma populaqSo de 14068 pessoas; e Ana Bela Nunes, (1996, op. cit., p.32)
disponibilizou o n0mero de 13823 habitantes - montante indicado pelos respons6veis pela

elaboragSo do Censo como sendo o correspondente i dimensSo da cidade. Os nossos resultados

aproximam-se dos obtidos por esta autora, embora para em 1920 e 1930 os nossos nrimeros sejam

um pouco inferiores, pelos motivos acima explicados.

32 Optou-se por avaliar o crescimento populacional das vdrias unidades espaciais consideradas

atrav6s de indices, embora com a nogSo que o respectivo indice de crescimento poderia ser
distorcido devido d diversidade de situag6es demogrdficas ir partida. Testou-se se isso acontecia

mediante o recurso a proposta metodologica exposta por Alvaro Ferreira da Silva (1997a, op. cit., p.

95), a qual permite calcular o peso detido por cada freguesia (ou qualquer outra parcela de um

determinado universo populacional que se pretenda estudar) no crescimento demogr5fico da cidade

e concluimos que, para o caso vertente, o indice de crescimento das diferentes unidades espaciais

era consonante com as proporgoes obtidas pela outra alternativa metodol6gica. Sendo assim,

continu5mos a trabalhar com os indices, mantendo a coerdncia com a perspectiva analltica seguida

ao longo deste capltulo.
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evoluqao da populaqdo citadina por freguesias, assim como o contributo de

cada uma delas para o crescimento da cidade.

Embora num primeiro olhar a populagSo concelhia tenha registado um

crescimento muito semelhante entre o periodo anterior e posterior a 1911, uma

leitura mais atenta da Figura no1.1 mostra que o crescimento mais acentuado

ocorreu a partir do inicio do s6culo XX.

[ndice de Crescimento Populacional no Concelho de Evora 1890-1930

Fonte: Tabela no 1 em Anexo ao Capltulo 3.

Na d6cada inicial daquele s6culo foi de aproximadamente de 19 pontos e,

embora entre 1920 e 1930 tivesse chegado a 30 pontos hd que atender ao

facto de 1920 corresponder a um momento anomalo na tend6ncia de

crescimento da populagdo eborense. Neste contexto, os resultados apurados

em 1930 traduzem nio so a capacidade de recuperagSo demogr6fica do

concelho, como a manutenqSo da tend6ncia de crescimento identificada nos

primeiros dez anos do s6culo XX.

Do cotejo entre os efectivos populacionais das freguesias urbanas e os

das rurais destaca-se a relativa estabilidade na proporqSo entre os dois

(1890=100)

Figura no 1.1 - Grupos de Freguesias Figura no 1.2 - Freguesias Urbanas
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conjuntos. Em 1890 o primeiro correspondia a 62% do total da populagSo

concelhia e em 1930 representava 63%. Anote-se, em todo o caso, o ganho

relativo da populagSo urbana face i populag6o rural. Os [ndices traduzem isso

mesmo, e, sobretudo, tornam perceptivel a exist6ncia de tempos e ritmos de

crescimento diferentes para cada um dos universos populacionais.

Acrescente-se, ainda, que o ano de 1911 correspondeu ao momento em que

a relag6o entre a populaqSo urbana e a populagSo rural representou para

aquela o seu ponto mais baixo.

Os motivos subjacentes a esta situagSo explicam-se mediante os dados

expresso na Figura no2 (pilg. 141). Se bem que as freguesias urbanas

absorvessem a maioria dos ndo naturais que se dirigiam para o concelho de

Evora, precisamente entre 1890 e 1911, nas zonas rurais, a presenga destes

aumentou de 15,3o/o para 25,5%o. O ultimo valor representa um pico, no fluxo

relativamente est6vel apurado para as quatro d6cadas analisadas. Mas deve

sublinhar-se tersido no Censo de /91l, igualmente, que se detectou o facto

de mais gentes de fora do concelho afluirem is freguesias urbanas

eborenses: nesse ano chegaram a constituir 35,3o/o dos seus efectivos

populacionais, embora a subida fosse bastante menos expressiva, se

comparada com a das zonas rurais.

Este movimento evidencia, a escala do concelho de Evora, as

implicag6es demogr6ficas do recuo dos incultos e acr6scimo da cultura

cerealffera na regiSo do Alentejo, decorrentes do conjunto de leis

proteccionistas promulgadas pelos governos da monarquia liberal entre 1888

e 189949. A extensSo das 6reas de cultivo de cereais em regime extensivo

33 Sobre o efeito das lei proteccionistas para a especializagSo cerealifera do Alentejo mediante a

extensdo das Sreas cultivadas e crescente peso deste sub-sector no produto agricola regional cf.,

nomeadamente, Jaime Reis, 1979, <A "Lei da Fome": as origens do proteccionismo cerealifero

(1889-1914)), Andlise Social, vol. XV (60), pp. 745-793; idem, 1982, <Latif[ndio e progresso t6cnico:

a difus6o da debulha mec6nica no Alentejo, 1860-1930), Andlise Social, vol. XVlll (71), pp. 371-433;

David Justino, 1989, A formagdo do Espago economico nacional. Portugal /8/0-/9/3, vol ll, Lisboa,

Vega, pp.104-112, 141-146 e 204-211; e Helder Adegar Fonseca, 1996a, op. cit., pp. 114-123, e

149-167.
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levou ao aumento da mio de obra agrlcola e, n6o sendo suficiente a

populagSo local, o concelho tornou-se um mercado de trabalho mais atractivo,

tanto para gentes de outros pontos do distrito como de outras regi6es do

Pais34.

E se at6 1920 o [ndice de crescimento da populag6o das freguesias rurais

se manteve mais elevado em relagSo ao das urbanas (cf. Figura 1.1, p6g.

138), embora estas tivessem maior peso no total dos efectivos demogr6ficos

concelhios, ao longo dos dez anos seguintes operou-se a inversSo da

tend6ncia. O facto 6 tanto mais not6vel, quanto a mortalidade epid6mica de

1918-'19 afectou sobretudo, embora ndo em exclusivo, a populagSo urbana do

concelho de Evora. Ainda assim, foi o dinamismo demogr6fico ocorrido

durante a d6cada de 20' do s6culo passado nestas freguesias que lhes

permitiu ostentar, entre 1890 e 1930, um [ndice de crescimento populacional

de 46 pontos, contra os 38 pontos registados nas freguesias rurais (cf. Figura

1.1).

3a N5o pode esquecer-se, e isso jd foi referido anteriormente no corpo do texto do presente capitulo,

que a populag6o do distrito de Evora, e o resto do Alentejo, estavam neste periodo a entrar na fase

da denominada transigSo demogr6fica, de saldos fisiol6gicos generosos. E assim sendo, a

populagSo tendia a crescer a um ritmo mais intenso. Mas o auge de entrada de gentes que os

n0meros deixam transparecer articulou-se, inevitavelmente, com a crescente necessidade de braqos

para os trabalhos agricolas em fase da extensSo da cultura cerealifera.

O incremento da presenga de n5o naturais registado no concelho eborense entre 1890 e 1911

acompanhou a tenddncia verificada no plano distrital. Neste periodo, para al6m de Evora, apenas os

distritos de Lisboa, Porto, Santar6m e Portalegre apresentaram valores acima da m6dia nacional de

mobilidade inter-distrital da populagSo. E atendendo d diferenga entre a populagdo esperada, pelo

saldo fisiol6gico, e a populagSo apurada no momento do Censo, apenas a Estremadura, a cidade do

Porto e o Alentejo ganharam populagSo. No primeiro caso, o sorvedoiro de Lisboa atraia pessoas de

todos os outros distritos; o Porto captava sobretudo gentes dos distritos vizinhos e no Alentejo os

distritos de Portalegre, Evora e Beja, atraiam gentes devido ao efeito combinado do 6xodo de

distritos limitrofes com a transformagio de muitos dos migrantes sazonais do Norte em residentes

permanentes. Subjacentes a este movimento estavam as solicitagOes do mercado de trabalho no

mundo rural (cf. Maria loannis Baganha e Maria Margarida Marques, 1996, <Lisbon: social

differentiation. And the formation of labour markets>, in >, in Urban Dominance and Labour Market

Differentiation of a European Capital City. Lisbon /890-/990, (Pedro Telhado Pereira e Maria

Eug6nia Mata ed.), London, Klwuer Academic Publishers, pp. 87-81).
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Figura no2 - Propor@o de nio naturais no conjunto dos efectivos demogr6ficos do

Fonte: Tabela no2, em Anexo ao Capitulo 3.

Acompanhando o decr6scimo relativo dos efectivos populacionais destas

freguesias, tamb6m os nao naturais adquiriram uma representag6o cada vez

mais exigua. Quanto ds freguesias urbanas, embora em nfmeros absolutos a

populagdo nio origindria do concelho tivesse subido ligeiramente (cf. Tabela

no2 do Anexo do Capitulo 3), o peso percentual deste grupo diminuiu,

indiciando um crescimento demogr6fico motivado por deslocag6es intra-

concelhias. Provavelmente seriam as gentes das zonas rurais do proprio

concelho eborense que buscavam cada vez mais as suas freguesias urbanas.

Confiram-se entSo as dinAmicas ocorridas no interior deste universo,

atendendo aos seus diversos nlveis de desagregagSo (cf. Figura 1.1., pdg.138).

Um primeiro aspecto em destaque, considerando a totalidade do perlodo em

an6lise, 6 o facto de as freguesias intra-muros apresentarem um fndice de

crescimento m6dio semelhante ao das freguesias rurais. Mas uma an6lise mais

detalhada mostra que entre 1890 e 1920 o nfcleo populacional delimitado pela

Cerca Nova cresceu mais lentamente que aquelas. Depois, sendo tamb6m a

zona mais duramente afectada pela sobre-mortalidade de 1918-19, foi o palco

da recuperaqSo demogr6fica mais expressiva, em comparagSo com a
verificada quer nas freguesias rurais quer no conjunto das urbanas. A similitude
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entre a traject6ria da zona intra-muros e do conjunto das denominadas

freguesias urbanas compreende-se, dado o peso demogrdfico decisivo daquela

no total dos efectivos populacionais das segundas.

Por6m, foi na 6rea que estabelecia a diferenga entre aquelas duas

unidades espaciais - a parte da freguesia da Se situada extra-muros - que se

verificou o lndice de crescimento demografico mais elevado: 82 pontos entre

1890 e 1930 (cf. Figura 1.2.,pA1. 138). E se na primeira data de referGncia o

montante da sua populagdo era bastante aproximado do apurado para cada

uma das freguesias intra-muros, no final do periodo dispunha ja de um volume

de efectivos claramente superior. Tendo sido atingidos em muitos pontos do

interior do perfmetro amuralhado os limites m6ximos de densidade de

construg6es, em finais do s6culo XIX o crescimento da populagSo conduziu d

procura de terrenos extra-muros, dando origem a novos focos populacionais

mais ou menos espont6neosss. N6o ser6 forgado admitir que tamb6m nas

quintas e outras propriedades situadas nesta drea da 56 a populagSo tivesse

aumentado, acolhendo a provdvel mobilidade de gentes das freguesias rurais

do concelho em direcgSo ao seu principal centro urbano. Paulatinamente, a

cidade ultrapassava a tradicional 6rea de implantagSo, esbatendo as fronteiras

entre a urbe e o campo, que as antigas muralhas t6o claramente tinham

tragado.

Mas a dinAmica de crescimento demogr6fico no concelho e na cidade de
L
Evora adquire uma outra inteligibilidade se perspectivada tendo em conta a

densidade populacional dos v5rios espagos em an5lise, e a sua respectiva

evolugio, entre 1890 e 1930 (cf. Figura no3).

O conjunto das denominadas freguesias rurais ocupava 90o/o da Area

concelhia (//74,8 Km2) mas a sua populagSo n6o chegava sequer a metade

do total dos seus efectivos demogr6ficos: em 1890 correspondia a38,4o/o, em

1911 a40,8o/o, e em 1930 a 36,8%. Desta relagSo entre o espago e as gentes

resultava uma densidade populacional de 8 habitantes em 1890 e de 11 em

3s Cf. Teresa Barata Salgueiro, 1992, op. cit, pp.206-209 e Maria Domingas Simplicio, 1997, op. cit.,

pp. 114-118.



143

1911 e 1930. Uma rarefacgSo que, mau grado o ligeiro aumento nos primeiros

vinte anos em an6lise, nio sofreu qualquer evolugSo at6 ao final da d6cada de

20'do s6culo passado.

Estes dados vdo ao encontro das conclus6es apuradas atrav6s do indice

de crescimento demogrdfico e destacam a regressSo relativa do universo da

populagio rural face d dinAmica demogrdfica regista pelas freguesias urbanas:

em 10o/o da superficie do concelho (131,8Km2), residiam aproximadamente

60% dos seus efectivos populacionais. Neste conjunto, o nucleo urbano intra-

muros reduzia-se a 1,13 Km2 e ostentava uma densidade bastante elevada:

10493 habitantes por km2 em 1890, 12157 em 1911, e 14544 em 1930. Na

6rea extra-muros da freguesia da 56 (130,6Km2), a densidade passou de 25

habitantes em 1890, para 31 em 191 1 , e 45 em 1930. Este indicador reforga a

interpretagdo jit esbogada em fungio dos valores relativos ao indice de

crescimento populacional. Foi neste espaQo concelhio que se verificou o maior

aumento populacional emergindo, assim, como a zona de expans6o e

crescimento da cidade.

Discretos quando da an6lise da dindmica populacional intra-concelhia

efectuada atrav6s do indice de crescimento demogr6fico, os valores da

Figura no3 - Densidade Populacional no Concelho de Evora (Km2)

(1890-1e30)
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Fonte: Tabela ne3, em Anexo ao 3.
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densidade tornam evidente a diferenga entre a elevada concentragSo

populacional intra-muros e os campos quase vazios das freguesias rurais. Uma

distribuigdo dos efectivos populacionais tipica do modelo de povoamento

aglomerado do Sul do pals e das restantes zonas meridionais do resto da

Peninsula, onde dominava a grande propriedade e a grande exploragSoso.

No concelho de Evora, a caracterlstica escassez populacional dos

campos antepunha-se uma cidade cuja densidade populacional contrastava

com o espago circundante. A 6rea extra-muros da freguesia da 56 fazia a

transig6o entre estes dois mundos: uma cintura de extensSo irregular,

rodeando a 6rea de elevada densidade populacional, de onde salam os mimos

e os verdes para abastecimento da cidadeez. Paulatinamente, por6m, e o nosso

perlodo de an6lise capta o processo na sua fase de arranque, a mancha da

construgio urbana foi ocupando parte desse espago.

36 Safvador Giner, 1990, Espafia. Sociedad y Politica, t.1, Madrid Espasa-Calpe, pp. 't02-108; Jesus

Miras - Araujo, 2006, <Tradition and Change in Southern Europe Urbanization> , Economic and

Business History Society. On line Proceeding Journal, vol.24;. Franz Rothenbacher, The European

Population, /850-/950, New York ,Palgrave Macmillan pp. 609-610, 624-7, 578-81 e 595.

3z Uma relagSo entre nfcleo urbano e suas 6reas circundantes susceptivel de leitura pelo "modelo

dos circulos concdntricoC' de J. H. von 'Thunen, segundo o qual "as diferentes dreas e culturas

agricolas tendem a hierarquizar-se em torno de um centro consumidor dos seus produtos, sendo a

maior ou menor facilidade de acesso de cada um esses produtos respectivos factor de diferenciagdo

e de ordenagdo espacial (cf. David Justino, 1988, A formagdo do Espago Econdmico Nacional.

Portugal /8/0-/9/3, vol l, Lisboa, Vega, pp.392-393. As designadas "quintas de Evord', nas

imediaq6es da cidade, prefigurariam entSo o primeiro anel dos cinco aneis de von Tunen.
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3.4 - A cidade de Evora no conbrto da rede urbana poftuguesa

De facto, a utilizagdo do indicador quociente de urbanizagSo (cf. Tabela

no4)38 corrobora a hipotese jd anteriormente avangada de que o aumento dos

efectivos populacionais citadinos, embora efectuando-se a um ritmo inferior ao

do concelhio, favoreceu sobretudo a drenagem de populagSo intra-concelhia.

Demonstra, igualmente, a menor, embora crescente, capacidade de atracgSo

da cidade em relagSo ao resto da populagSo do distrito. Ambos os aspectos

corroboram a je notada posigSo de estabilidade relativa do concelho no

contexto distrital (cf. Tabela no3, pdg. 129). Finalmente, a comparagdo dos

valores de quociente apurados em relagSo a Evora com os obtidos para o

grupo de centros urbanos da metropole de m6dia dimensSo onde se inclula a

propria cidadees desenham uma trajectoria de alguma debilidade do centro

urbano eborense no contexto daquele grupo. A situagSo tornou-se mais

contrastante no periodo de 1919 a 1930, quando estes centros urbanos, no seu

38 Alvaro Ferreira da Silva, (1997a, op. cit. pp. 58- 92), uliliza, para apuramento do quociente de

urbanizagdo em Portugal, a formula concebida por Jan de Vries, European Urbanization, pp.46-7).

Aquele autor que este valor pode ser mais 0til que o da taxa da urbanizag6o, uma vez que permite

perscrutar a capacidade de atracgSo evidenciada pelos centros urbanos ao longo de um

determinado periodo e num determinado territ6rio, face ao aumento da populaqSo total regista para

esse territ6rio e nesse mesmo perlodo. A f6rmula 6 a seguinte'O=((U2-U1)lP2-P1))l(U1lP1).

Quandooquociente6igual al,0apopulagSourbanaeapopulag6ototal crescemaumritmo

iddntico, significando que a taxa de urbanizagSo n6o se alterou entre os dois momentos analisados.

Sendo superior, significa que as cidades participam do crescimento demogrdfico a um ritmo superior

ao da populagSo do conjunto do territ6rio de referGncia. Se o valor do quociente for inferior a 1,0

traduz o insucesso do sector urbano em drenar o crescimento populacional, repercutindo-se na

diminuigdo da taxa de urbanizagSo. O facto de os nosso c6lculos sobre a populaqSo de cidade de

Evora terem dado origem a um n0mero de efectivos populacionais inferior ao constante dos Censos

da PopulaqSo como sendo populagSo urbana deu origem a quocientes de urbanizagSo um pouco

inferiores aos apurados por Alvaro Ferreira da Silva. Usando os valores dos Censos respectivos,

entre 1911 e 1930 o quociente de Evora em relaqdo ir populagSo dos distrito seria de 1,06,

ligeiramente superior ao expresso na Tabela n% (pag. Seguinte).

3e Segundo os crit6rios avangados por AMaro Ferreira da Silva, ibidem.
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conjunto, exibiam uma expressiva capacidade de atracgSo de efectivos

populacionais4o.

As tend6ncias sobre o crescimento populacional eborense colhidas

mediante estes dngulos de an6lise convergem no sentido de a cidade ter

descido algumas posig6es na hierarquia urbana portuguesa, ultrapassada por

centros com maior capacidade de atracgSo e fixagSo de efectivos

populacionais+t.

Tabela no4 - Quociente de urbanizagdo da populagSo da cidade de Evora

Legenda: (1) O intervalo de tempo considerado 61911-1940 (cf. Alvaro Ferreira da Silva,

1997a, op. cit,58-92).

Fonte: Censos da Populagdo 1891, 1991 e 1930 e Alvaro Ferreira da Silva,.idem.

E se os estudos existentes permitem concluir que o triunfo do Liberalismo

proporcionou mudanqas decisivas no sector agr6rio alentejano, favorecendo a

expansSo de <<uma "nova" agricultura, mais capitalista, mais abefta, mais

intensiva e, em relagdo ao passado, comparativamente mais moderna e

progressiva>>42, isso ndo parecer ter favorecido particularmente a posigdo da

cidade no contexto da rede urbana portuguesa. Por outro lado, pese embora a

exist6ncia de investimentos e criagSo de industrias43, estas n6o se afirmaram

como motor de dinamismo econ6mico e factor de atracgSo de efectivos

ao ldem ibidem.

+t Cf. Teresa Barata Salgueiro, 1992, op. cit., pp.427-431 .

42 Cf., nomeadamente, Helder Adegar Fonseca e Rui Santos, 2001 , <TrOs s6culos de mudangas no

sector agr6rio alentejano: a regiSo de Evora nos s6culos XVll a XIX>, Ler Hbtoria, no40, pp.43-94.

a3 Cf. Helder Adegar Fonseca, 1996a, op. cit., pp.427-438 e Paulo Eduardo Guimardes, 2006, op.

cit., pp.495-518.

(18e0-1e30)

Periodos Concelho Distrito
Cidades entre

10000-40000 hab.

1890-191 1 0,68 0,63 0,9

191 1-1930 1,21 0,89 8,9 (1)
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populacionais para o concelho e a cidade, num periodo em que este sector era

o principal estlmulo para o crescimento dos centros urbanos em Portugala+.

Note-se, ainda assim, que num perlodo de acentuagdo do crescimento

das cidades de m6dia dimensSo, sobretudo a partir do inlcio da segunda

d6cada do s6culo XX, Evora manteve-se nesse grupo, embora com efectivos

mais proximos do limite inferior dos pardmetros populacionais normalmente

considerados para a sua definiqSo+s.

Considerada a hierarquia urbana portuguesa na sua longa duraqSo, a

cidade encontrava-se numa linha declinante que a conduziu da terceira

posig6o, no inlcio do s6culo XVl, para a s6tima posiqio em 1801, a d6cima em

1911 e a nona em 1940. Esta traject6ria, sobretudo para o Antigo Regime,

deve ser entendida no contexto do secular processo de litoralizaqSo

populacional do pals e da periferizaqdo da cidade eborense em relag5o d

cortea6. E quando a partir de Oitocentos a indrjstria de tornou um factor de

atracgSo de efectivos populacionais para determinadas localidades, e

contribuiu para que algumas delas se destacassem pelo seu aumento

populacional e progressdo no rede urbana do territ6rio continental, tal dinimica

n6o teve particular visibilidade na economia e na demografia eborense.

Mas uma retrospectiva entre o inlcio do s6culo XIX e a d6cada de

quarenta do s6culo XX, atendendo aos dados da hierarquizagilo urbana na sua

distribuiqSo geogr5fica, permite-nos constatar que neste periodo so duas

localidades puseram em causa a posiqSo de Evora como o mais populoso

+4 Teresa Barata Salgueiro (1992, op. cit., p. 89-79) explicita que"Cidades do sul como Evora e

Elvas, ou do interior, como Viseu, v4o manter-se como sedes de regi1es agricolas relativamente

estagnadas e por isso perdem posigdo face aos nicleos onde a inddstria prosperou, como Setibal,

Braga, Wa Nova de Gaia, Covilhd e GuimardeC' (p.71).

+s Cf. Alvaro Ferreira da Silva, 1997a, op. cit., pp.81-85.

a6 Cf. entre nomeadamente, Vitorino Magalh5es Godinho, A estrutura da antiga sociedade

Portuguesa,2" ed., Lisboa, Sd da Costa,pp.19-44, Teresa Rodrigues,1997, Cinco sdculos de

quotidiano. A vida em Lisboa do sdculo XV aos nossos dias, Lisboa, Edig6es Cosmos, pp.23-28 e

Teresa Rodrigues e Maria Luis Rocha Pinto, 1996, <O crescimento urbano no Portugal oitocentista>,

Populagdo e Sociedade, no2, p.132.
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centro do interior do pa[s. No inicio de Oitocentos, Elvas ainda superava

ligeiramente o volume de efectivos populacionais eborenses; em 1911, a

Covilhi era a [nica localidade que estava nessa mesma posig6o. No primeiro

caso tratava-se de uma povoaqSo de importdncia central na estrat6gia militar

de defesa do Alentejo e da propria capital do pa[s. Em relagSo d Covilhi 6

sabido que o surto industrial a[ ocorrido esteve na base de um assinalSvel

aumento populacional.4T

Fica assim evidente que, embora n6o conseguisse acompanhar a

dindmica de crescimento urbano que ocorria na faixa litoral entre Lisboa e

Braga, em 1940 Evora era a fnica cidade do pais com mais de vinte mil

habitantes situada longe da fachada atl6ntica+a.

A percepgio sobre a posigSo da cidade ficou inscrita nas actas do

municipio, mormente quando se criticavam inteng6es e/ou decis6es

governamentais que, no entender das autoridades locais, ndo valorizavam a

capital eborense e punham em causa os interesses da cidade e os da regiSo.

As quest6es ligadas com o tema da instrugSo, nomeadamente o facto de Evora

dispor, ou ndo, de determinadas instituig6es de ensino, suscitaram

comparag6es com as maiores cidades do pals e ilustram o que se disse

anteriormente.

Em 1894, os dirigentes municipais protestavam contra a proposta de lei

de classificagdo do Liceu de Evora como Liceu Nacional de 2" ordem. Em seu

entender, o estabelecimento de ensino eborense deveria ser considerado de 1a

ordem ou central, d semelhanga dos de Lisboa, Porto e Coimbra, pois so assim

ficaria em condig6es servir os <jovens dos quatro distritos meridionais do

continente portuguez>>ae. Os respons6veis municipais acrescentavam mesmo
!que Evora ficara <injustigada>> em comparagSo com coimbra. Dois anos

depois, a vereag6o eborense assinalava o facto de Braga ter conseguido que o

a7 Cf. Teresa Barata Salgueiro, 1992, op. cit., pp. 427-431

a8 Cf. Orlando Ribeiro, Hermann Lautensach e Suzanne Daveau (comentdrios e actualizagSo), 1999,

op. cit., p.747

4e A.D.E. - A.C.M.E., No 795, 1893 - 1896, FLS. 83V. - 86
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seu liceu fosse elevado d categoria de central, enquanto o de Evora, situado

numa cidade que fora j6 antiga sede de universidade, continuava sem esse

reconhecimento. Registou-se igualmente que o municlpio eborense diligenciara

para que o governo legislasse a seu favor, efectuando representag6es que

tinham sido "sectndadas por numerosas municipalidades dos distritos de Beja

Portalegre e Fard'e sublinhava-se a "desattengdo com que, pelos altos

poderes do Estado [tinham sidol tratados os povos transtagnod'sl.

Em 1920, a proposito de uma noticia na imprensa onde se dava conta da

criagSo de uma Escola Agricola em Evora, o presidente da vereagSo adiantava

que isso seria compensagSo merecida, pois h6 muito que era percebido que

ndo fazia sentido que "o centro do Alenlejo, a capital desta provincia

classificada de celeiro de Portugal, t ] n1o possuisse um instituto de

aprendizagem tdcnica [que trouxessel mais desenvolvimento e mais perfeigdo

para a agricultura [...]"51.

Alguns anos decorridos, em 1928, a questSo da instrugio mobilizou

novamente o executivo municipal, que deliberou representar junto do governo

solicitando a reabertura da Escola Normal de Evora, "d semelhanga do que fora

feito em Braga e Coimbrd'. Sobre o mesmo assunto, a comissSo <<lamentava

que mais uma vez esta cidade [tivesse sidol esquecida nas regalias a que tem

direito pela sua situaeed's2.

Tanto os dados quantitativos do crescimento populacional como os

discursos das autoridades eborenses coevas sobre a importdncia da cidade

50 A.D.E. - A.C.M.E., No 796, 1896 - 1898, FLS. 69 - 71. Como o liceu de Evora n5o era Liceu

Central, os estudantes que pretendiam frequentar instrugSo superior tinham de completar os estudos

preparat6rios em Lisboa, Coimbra, Porto, Braga ou mesmo Ponta Delgada. Em 1898, por6m, a

cidade j6 dispunha de um Liceu Central e posteriormente assim se manteve. No entanto, os

encargos financeiros que o funcionamento da instituig6o acarretava deram origem a algumas

dificuldades e a intengSo do governo, em 1923, de remodelar os servigos de educagSo nacional,

levou os respons6veis municipais a temer a desclassificagSo da instituigSo (A.D.E. - A.S.C.E., No

811, 1922 - 1924, FLS. 126V. - 129V.)

51 A.D.E. - A.S.C.E., No 810, 1920 - 1922, FLS. 86 - 89V.

52 A.D.E. - A.S.C.E., No 813, 1928 - 1930, FLS. 47V. - 48V
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convocam, em 0ltima analise, o j6 enunciado debate sobre as vantagens, ou

aus6ncia delas, que as capitais de distrito colhiam das fung6es administrativas

que lhes eram acometidas.

Alguns resultados quantificados sobre crescimento da populaqSo e

quocientes de urbanizagdo relativos ao conjunto do territorio continental n6o

deixam antever que as cidades sede de distrito tivessem obtido por este via

uma maior capacidade de atracgSo de efectivos populacionaiss3. Por6m, outros

estudos concluem que "as capitais de distrito receberam importantes fungdes

administrativas, formando a base para o planeamento de redes de infra-

estruturaC'. Embora nio seja nosso proposito enveredar pelo domlnio do

contra-factual, fica a interrogagdo sobre qual teria sido a evoluqdo de algumas

cidades no contexto da hierarquia urbana portuguesa, caso n6o tivessem sido

capitais de distrito. Ndo seriam elas remetidas para posiq6es ainda mais

insignificantes, sendo outra a configuragSo da rede urbana e inferiores os

niveis de urbanizagdo do pais?

Mas o caso eborense integra este debate numa posigSo pecutiar. Evora

tem sido designada como uma das "principais sedes de distritd'sa e, para alem

disso, ou sendo isso mesmo que est6 implicito na apreciagSo supra, alguns dos

" servigos de regulagdo da vida econdmica e socialss sediados na cidade

tinham um alcance espacial bastante mais amplo que o tragado pela fronteira

do distrito.

A Tabela no4 (em Anexo do Capitulo) sintetiza os dados que suportam

nossa interpretagSo. Em relagSo ao ano de 1899 pode dizer-se que as

informaq6es disponibilizadas pelo Anudrio Comercialeram pouco detalhadas e

sistem6ticas. Mesmo assim, a comparagSo com o registo fixado em 1933

evidencia a presenQa, em Evora, de vSrios servigos que integravam a rede

perif6rica da burocracia estatal, e deixa perceber uma traject6ria de

consolidagSo da mesma ao longo do perlodo considerado.

53 Cf. Alvaro Ferreira da Silva, 1997a, op. cit., p.89.

5a Cf. Jorge Gaspar, 1981, op. cit., p. 326..

ss Cf. Teresa Barata Salgueiro,1992, op. cit., p. 125.
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Os dados coligidos foram analisados a partir de uma tipologia empirica

construfda com o intuito de se obter uma perspectiva estruturada do elenco de

servigos inscritos nos Anudrios compulsados. Essa tipologia - confiram-se as

duas primeiras colunas da Tabela no4 - assentou em tr6s crit6rios: natureza

dos servigos, alcance territorial e fung6es. Num primeiro nlvel efectuou-se a

distingSo entre servigos religiosos e laicos e estes, por sua vez, entre civis e

militares. Os resultados assim obtidos foram em seguida apreciados mediante

o crit6rio do alcance espacial: concelhio, distrital e regional. Os grupos assim

estabelecidos foram, por sua vez, discriminados consoante as fung6es que

deviam cumprir: administragdo, defesa, economia, instrugio, cultura e

assistOncia.

Para al6m dos 6rg5os e cargos correspondentes a malha politico-

administrativa concelhia e distrital contavam-se outros servigos, sobretudo com

fung6es econ6micas, que se localizavam na cidade pelo facto de a sua

disseminagio pelo territ6rio respeitar as capitais de distrito. Em 1933, estavam

nesta situagSo a DirecgSo de Estradas do Distrito de Evora, a DirecgSo de

Finangas Distrital, a lnspecqSo Escolar do Distrito, a lntendOncia de Pecudria, a

Ag6ncia do Banco de Portugal e a Filial da Caixa Geral de Depositos Cr6dito e

Previd6ncia. Com um alcance espacial que seguia o recorte judiciSrio do pals

e, por isso, n5o coincidia forgosamente com o mapa concelhio e distrital,

anotaram-se os servigos da AdministragSo Judicial, Assist6ncia Judicial, Tutoria

da lnfdncia e Tribunal do Trabalho.

Mas, para al6m destes, Evora concentrava diversos servigos e

equipamentos que lhe davam projecqSo regional. Os que tinham fung6es de

defesa e seguranga eram, at6 pelo volume de gentes que faziam afluir d

cidade, dos mais relevantes. A cidade acolhia o Quartel General da 4a Divis6o

Militar e a Direcgdo de Propriedades e Obras Militares, dispunha de uma

Guarnigio Militar assinal6vel, concentrava o Hospital Militar Regional e a

Farmdcia Central do Ex6rcito. O Batalh6o no3 da Guarda Nacional Republicana

estava sediado em Evora e tinha tutela territorial sobre as Companhias

localizadas em Portalegre, Setfbal, Evora, Beja e Faro. O BatalhSo no2 da

Guarda Fiscal estava igualmente situado em Evora e tinha cinco Companhias,
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localizadas em Castelo Branco, Elvas, Serpa, Vila Real de Santo Ant6nio e

Faro.

Em 1933, a cidade captava igualmente diversos servigos de Ambito

regional com fung6es de regulagio economica: a 4 CircunscrigSo da DirecgSo

Geral das lnd0strias, a EstagSo de Cerealicultura e DelegagSo da lnspecgSo

T6cnica das lndfstrias e Com6rcio Agricolas, e a 5a CircunscriqSo da

Previd6ncia Social. Tratava-se de organismos que, embora sem os efeitos

directos sobre a economia da cidade compar6veis aos dos servigos de defesa

e seguranga56, colocavam Evora numa posiqSo de mediagSo com as inst6ncias

de tutela localizadas em Lisboa e, assim, consolidavam a sua preemin6ncia no

contexto regional.

Com mais virtualidades para o desenvolvimento da economia contavam-

se os servigos ligados aos transportes e comunicag6es, nomeadamente os

Caminhos de Ferro, os Correios, Tel6grafos e Telefones, e as empresas de

aluguer de camionetas e transportes de passageiros. Entre estas, destacava-

se, no inicio da terceira d6cada do s6culo XX, a Transportadora Setubalense

Limitada: garantia ligag6es regulares di5rias entre Evora e os principais centros

populacionais do distrito e entre este a capital do pais, com os meios que os

avangos tecnologicos iam disponibilizando. Em 1899, para al6m do transporte

ferrovi5rio, a cidade dispunha apenas de dilig6ncias para tr6s centros urbanos

do distrito e um sistema de estafetas com ligagSo a Setfbal e Lisboa. Tamb6m

56 Em diversas ocasi6es os not6veis locais e os representantes do sector comercial e industrial,

atrav6s das respectivas associag6es, manifestaram junto o municipio a sua apreensSo ou o seu

jtjbilo pela hip6tese de saida ou localizaESo na cidade de determinados corpos militares (cf. entre

outros periodicos e outros n[meros do mesmo jornal, o Noticias d'Evora, 1901t11t19 ANO ll, P. 1;

ldem, 1906/08/02, ANO Vl, P.1; ldem, 1906/08/04 ANO Vl, P.1; ldem, 1906/08/17 ANO Yl P. 1-2:

ldem, 1907/04/23, ANO Vll, P. 1. A importdncia da presenqa militar na cidade fazia-se sentir ainda

outros niveis, originando algumas tens6es institucionais, nomeadamente quanto d ced6ncia e uso

de terrenos e edificios que estavam, juridicamente ou pelo hSbito, sob algada da cdmara ou do

minist6rio da guerra (cf. nomeadamente, A.D.E. - A.S.C.E., No 806, 19'12 - 1913, FLS. 30 - 39.;

A.D.E. - A.S.C.E., No 809, 1916 - 1919, FLS. 106 - 112Y.; A.D.E. - A.S.C.E., No 810, 1920 - 1922,

FLS. 17 -22V.)
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no sector da mobilidade Evora se afirmou, ao longo do periodo em estudo,

como refer6ncia de alcance regional.

No campo da instrugSo, Evora era a cidade a sul do Tejo que concentrava

os equipamentos mais diversificados. Destacavam-se o Liceu Central, a Escola

Industrial, a Escola de Regentes Agricolas e, por ultimo, uma Escola Normal

que, embora afectada pelas determinag6es do regime ditatorial em termos de

politica educativa e em relagSo i classe dos professores prim6rios, regressou

posteriormente d cidade metamorfoseada de Escola do Magist6rio Prim6rio57.

Embora n5o seja nosso proposito estimar o volume de estudantes que de todo

o sul aflulam d cidade, o facto de esta conseguir oferecer tais servigos conferia-

lhe lugar de destaque no quadro regional.

Ainda no campo da oferta cultural, h5 que referir o facto de na d6cada de

trinta do s6culo XX Evora dispor de uma Biblioteca Publica e de um Arquivo

Distrital, assim como de um Museu Regional. Se bem que n6o viesse

inventariado na sec96o dos servigos publicos considerados pelos Anu6rios de

1899 e de 1933, em nosso entender a sequ6ncia de espaqos culturais

existentes na cidade so fica completa com a inclusio do Teatro Garcia de

Resende. O imponente ediflcio foi construido por iniciativa de um grupo de

individuos da elite local e depois doado ao municipio que ficou com a

responsabilidade de gerir e cuidar do espago, o que fazia mediante sistema de

concess6es a privadosss. Um conjunto de equipamentos que, mais uma vez,

s7 Para uma apreensSo sint6tica da situagSo dos professores, evoluqSo da politica educativa para o

ensino primdrio e equipamentos escolares na transigSo na Repfblica e no Estado Novo cf., Maria

Filomena M6nica, 1999, <Ensino Primdrio>, in Diciondrio de Histdria de Portugal. Suplemento(Maria

Filomena M6nica e Ant6nio Barreto coord.), vol.7, Porto, Figueirinhas, pp.636-639 e Eduardo Margal

Grilo, 1999, <Minist6rio da EducagSo>, idem, vol.8, pp. 470-475 e Ant6nio Novoa, 1999,

<Professores>, idem, vol.9, pp. 1 81 -1 84.

58 Sobre as raz6es, circunstdncias, iniciativas e personagens envolvidos no processo de construgSo

do Teatro Garcia de Resende cf., nomeadamente, Tflio Espanca, 1983, Cadernos de histdria e Arte

Eborense. Subsidios para a Histdria Contempordnea da Cidade, vol. XXXV, Evora, Ed. da C6mara

Municipal de Evora, pp.3-38, Helder Adegar Fonseca, 1996a, op. cit. pp. 2OO-225 e Maria Ana

Bernardo, 2001, op.cit., pp.52-57
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distinguiam a cidade no contexto da malha urbana do Sul do pais, neste caso

no campo cultural.

No plano da protecgSo aos mais desamparados, a cidade dispunha da

Misericordia e da Casa Pia de Evora, sendo esta ultima das poucas instituiq6es

deste tipo existentes no palsse. Para al6m destas, existiam outras instituig6es

beneficentes, resultantes do encontro entre o esforgo legislativo do Estado

Liberal no campo da assist6ncia pfblica e o espfrito de filantropia de

particulares oriundos de meios sociais abastados60. Neste contexto podem

arrolar-se o Asilo da lnfAncia Desvalida, o Asilo de Cegos Jo6o Baptista Rolo, o

Asilo de Mendicidade Ramalho Barahona, a AssociaqSo do Dinheiro dos

Pobres e a AssociaQSo Creche e Lact6rio. Entre elas merece particular

refer6ncia o Asilo de Mendicidade Ramalho Barahona: um amplo edificio

construldo de raiz mediante patroclnio da vifva de dois dos homens mais

poderosos da sociedade eborense de Oitocentos6l. Ndo sendo posslvel, com

as informag6es de que dispomos, destrinQar se as instituig6es mencionadas

serviam apenas a cidade e o concelho ou eventualmente respondiam a

necessidades de populag6es mais distantes, pode ainda assim ser avangada a

hip6tese que tamb6m na 6rea da assist6ncia e beneficOncia Evora dispunha de

5s cf. M. Angela Montenegro Miguel <Casa Pia>, <Casa Pia das Convertidas>, <Casa Pia da Evora>,

<Casa Pia das Mogas Desamparadas>r, <Casa Pia do Porto>, 1984, Dicion6rio de Hist6ria de

Portugal (Joel SerrSo dir.) vol.lX, Porto, Figueirinhas, pp.51 3-51 5.

60 Sobre o tema da transigSo entre a dimensSo assistencialista do Estado desenvolvida ao longo do

s6culo XIX e a tentativa de estruturagSo em Portugal do modelo de Estado Provid6ncia cf. Miriam

Halpern Pereira, 1999, <As origens do Estado Provid6ncia em Portugal: as novas fronteiras entre

priblico e privado>, Ler Historia, no37, pp. 45-61.

61 Cf. o Eborense, 2710711901, ntmero rinico, de homenagem a lnAcia Ang6lica F. Barahona no dia

do seu aniversario e o Gratiddo,0710611908, n0mero [nico de homenagem d mem6ria de Francisco

Eduardo de Barahona Fragoso e a sua esposa ln5cia Angelica Fernandes Ramalho Barahona,

quando da inauguragSo do monumento no Jardim de Diana. Jos6 Maria Ramalho Dinis PerdigSo e

Francisco Eduardo Barahona Fragoso, respectivamente primeiro e segundo esposos de ln6cia

Fernandes Barahona, foram personagens de primeira import6ncia na sociedade alentejana de

Oitocentos e a sua acgSo econ6mica e prestigio social t6m sido estudados por Helder A. Fonseca

(cf., por exemplo, 1996a, op. cit.).
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equipamentos mais diversificados que qualquer outro n0cleo urbano da regiSo

ou mesmo do interior do pais.

Os diversos grupos de servigos p0blicos at6 agora inventados foram, em

parte, resultantes da acqSo do Estado Liberal na sua tarefa de enquadramento

e regulamentagdo administrativa do territorio. E nesse processo, a cidade de

Evora captou organismos e equipamentos de funq6es diversificadas que a

consolidaram numa posiqdo institucional de interlocutor privilegiado com o
poder central e, em simultAneo, de mediagSo com os outros centros urbanos do

distrito, do Alentejo e mesmo de todo o Sul do pais.

De entre os motivos pelos quais os diferentes governos foram optando

por localizar em Evora tais servigos destaca-se, provavelmente, a circunstincia

de a cidade ser, no inlcio do s6culo XlX, o centro urbano mais populoso da

regiSo. Uma posigSo que repercutia, ainda, a importdncia que Evora teve como

assento de corte em periodos mais recuados e o facto de tal aspecto ter

continuado a ser reconhecido como importante capital simbolico em 6pocas

posteriores. Mas a dita posig6o assentava, tambem, na hist6rica centralidade

da cidade no plano da economia agrlcola e na sua estreita articulagdo com o

mercado de Lisboa, actualizada, a partir de meados do s6culo XlX, pela

exist6ncia de ferrovias que a ligavam a cidade d capital do paisoz.

Ser sede da circunscrigSo administrativa distrital e concelhia so em parte

ter6 contribuido para a preemin6ncia da cidade no contexto regional. Factores

de ordem simbolica mas tamb6m demogr5ficos e economicos, que

mutuamente se reforgavam, ajudam a compreender a posigdo de Evora como

cidade de refer6ncia para a organizagSo do aparelho perif6rico do Estado, tanto

no periodo Liberal como na Ditadura.

Um tal estatuto, porem, n6o foi condigSo suficiente para um maior

acr6scimo populacional da cidade eborense, por comparagSo a outras

localidades que neste aspecto a foram suplantando. O seu pulsar mais

62 Cf. Albert Silbert, 1978, op. cit., pp. 1153-7; David Justino, 1986, A Formagdo do Espago

Econdmico Nacional. Portugal 18/0-/9/3, vol. ll, Oeiras, Celta, pp.844-46, Helder A Fonseca,

1996a, op. cit., pp.433-8. o Rui Santos, 2003, op. cit., p.68.
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profundo era o de uma cidade regional profundamente enraizada na lavoura e

na criag6o de gado, cuja import6ncia assentava numa intensa fungSo de centro

agrlcola e pecu6rio " da provincia das grandes herdades e dos seus senhores,

que pesalvaml a trigo, a cortiga, a porcosl...l a sua impoftdncia social63.

63 Cf. Orlando Ribeiro, 1994, Opisculos Geogrdficos. V volume: Temas urbanos, Lisboa, FundagSo

Calouste Gulbenkian, p.341 .
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4. 1 - Distribuigdo espacial intra-concelhia

Em outro ponto do presente estudo, foram j6 brevemente enunciadas as

virtualidades das informag6es constantes dos cadernos de recenseamento

eleitoral para o delinear de perfis sociologicos relativos a segmentos

populacionais mais ou menos alargados. ldentificou-se, a prop6sito, o elenco

de informag6es sobre cada um dos indivlduos constantes nos arrolamentos de

eleitores por n6s usados entre 1891 e 1930, e, em seguida, destringou-se o

quadro legal em vigor quando da elaboragio de cada um deles. O esforgo

analitico desenvolvido permitiu, ainda, concluir que as relativamente baixas

taxas de recenseamento eleitoral do concelho de Evora configuravam um

padrSo de participag6o no sistema politico proprio do Sul do territorio

continental, e inteligivel pelas caracteristicas do seu tipo de povoamento,

densidade populacional e sistema agrdrio.

Partindo deste enquadramento pr6vio, procede-se, agora, a uma an6lise

mais detalhada dos m0ltiplos indicadores sociais inclusos nos cadernos de

recenseamento eborenses. As conclus6es sobre cada um deles, e os

resultados mais relevantes do seu cruzamento, s5o parte integrante do

percurso analltico conducente d obtengSo de uma perspectiva multifacetada da

configuraqSo social eborense, e tamb6m da sua eventual mutag6o, ao longo

das quatro d6cadas em estudo.

Conhecido o contraste das densidades e ritmos de crescimento

populacional entre as diversas freguesias do concelho, 6 a partir do mesmo

crit6rio de agrupamento de freguesias, testado no capltulo anterior, que se

procura apreender a exist6ncia de padr6es de relagSo entre a distribuiqSo

espacial dos recenseados e eleglveis eborenses e os quadros populacionais de

base. A resposta a esta indagagSo esboga algumas hip6teses sobre a

composigSo social concelhia, que ficarSo mais evidentes mediante o confronto

com outras informag6es veiculadas pelos proprios cadernos de

recenseamento.



162

As Figuras 1.1 e 1.2 sintetizam os resultados da distribuigdo do n(mero de

recenseados e de eleglveis pelas v6rias freguesias.

O facto mais evidente 6 o de as freguesias urbanas, no seu todo,

disponibilizarem sempre mais de 60% do conjunto dos recenseados concelhios

Distribuig6o dos Recenseados e dos Eleglveis pelas Freguesias do Concelho de
Evora

(1891 - 1930)

Figura 1.1 - Recenseados

40

30

20

10

o

Figura 1.2. - Elegiveis

1915 . 1918

+Freg. lntra-muros -r-Freg. Urbanas +Freg. Rurais

Fontes: Recenseamentos do Concelho de Evora para os anos de 1891, 1900, 1910, 915,
'1918, '1920 e 1930.
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entre 1891 e 1930. E se considerarmos apenas a 6rea intra-muros, pelo menos

50% dos recenseados do concelho eborense eram a[ recrutados. Em 1911,

quando da elaboragdo do primeiro recenseamento ap6s a instauraqSo da

Rep0blica, os recenseados das freguesias urbanas representaram 61% do total

concelhio. Naquele mesmo ano, as freguesias rurais contribufram com 39%.

Sendo esta fltima proporgSo a mais elevada de todo o perlodo em anSlise,

deve sublinhar-se que de 1910 para 1911 os recenseados dos campos

eborenses aumentaram 13% - o que em nfmeros absolutos representou quase

o dobro dos recenseados. Estes resultados d6o ainda mais consistOncia A

hipotese, jd avangada anteriormente (cf. Capitulo 2), de terem sido os distritos

do Sul do pa[s os respons6veis pelo expressivo influxo de participagSo politica

expressa no interesse pelo acesso ao sufr6gio, quando da mudanga de regime.

E, embora o exemplo eborense seja circunscrito, deve ponderar-se o facto de

1911 ter sido precisamente o ano de recenseamento em que os potenciais

eleitores urbanos tiveram a sua menor expressSo relativa, enquanto entre os

rurais aconteceu precisamente o inverso. A revelia das interpretag6es sobre o

fraco eco da revoluqSo de 5 de Outubro nos camposl, no caso eborense foi

sobretudo nos campos que se encontraram os novos eleitores2. Caracterizar

com maior rigor a sua extracgSo social faz parte das interrogag6es que

norteiam o nosso estudo. Os indicadores analisados no presente capltulo,

precisamente porque ancorados na perspectiva espacial enunciada,

disponibilizam jd alguns elementos que identificam esse universo.

Por norma, quando os arrolamentos eram efectuados com base em

crit6rios legais mais largados, como sucedeu em relag6o aos recenseamentos

de 1891 ,1911, 1918 e 1930, embora os recenseados urbanos mantivessem a

preponder6ncia, os inscritos oriundos das freguesias rurais adquiriam maior

peso relativo no conjunto concelhio. O oposto acontecia se a legislagdo em

1 Cf., nomeadamente, Vasco Pulido Valente, 1976, O Poder e o Povo, Lisboa, Moraes Editores,

pp.127-155; Rui Ramos, 1994, A Segunda Fundagdo (/890-1926). Lisboa, Circulo de Leitores

(Vo/.Vl daHistoria de Portugal, dir. porJosd Mattoso), pp.481-6.

2 lndicios de um certo republicanismo rural foram tamb6m encontrados numa regiSo mais a norte do

pais, no concelho de Nelas (cf. Jos6 ManuelSobral, 1999, op. cit., p.387)
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vigor restringia o acesso ao sufrdgio. Os recenseamentos de 1915 e 1920

foram o expoente mdximo desta ultima situagdo: quando o direito de voto

dependia em exclusivo da competOncia saber ler e escrever, os recenseados

urbanos ascenderam a cerca de 80% - proporgSo resultante da agregaqSo ao

espago intra-muros da Area da freguesia da 56 situada fora das muralhas.

Sendo certo que a inclusSo nos cadernos de recenseamento era um acto

volunt6rio, e por esse motivo alguns indivlduos com direito de sufr6gio podiam

n6o estar arrolados, as percentagens em causa apontam claramente o nfcleo

urbano como a Area privilegiada de concentragdo da populagSo adulta

masculina que tinha adquirido pelo menos as competOncias mlnimas ao nlvel

da leitura e da escrita exigidas pela lei eleitoral. A clivagem entre freguesias

rurais e freguesias urbanas identificada no caso das densidades populacionais,

parece igualmente operativa para distinguir aqueles espaqos em termos de

com pet6ncias de alfabetizaqdo.

Quanto d evoluqSo da percentagem de recenseados situados na parte

extra-muros da freguesia de 56, nio e perceptlvel qualquer padrSo de

comportamento consonante com os perlodos de restriqSo ou ampliagSo dos

crit6rios que possibilitavam o acesso ao direito de voto. Talvez a nota mais

marcante seja a relativa estabilidade da sua proporgSo ao longo das quatro

d6cadas em estudo, embora deva identificar-se 1891 como o ano em que um

maior nfmero de potenciais eleitores foi recrutado naquela 6rea.

Quanto ds percentagens de elegfveis, deve esclarecer-se que a disting6o

so tem relevdncia at6 ao recenseamento de 1911. Depois, todos os

recenseamentos usados no estudo foram elaborados ao abrigo de legislagSo

segundo a qual os individuos em condig6es de votarem podiam tamb6m ser

eleitos. Daqui resultou que a proporgSo de elegiveis, considerada na diacronia,

aumentou bastante de 1911 para 1915, ostentando posteriormente

percentagens sempre mais elevadas, em comparagdo com as verificadas no

perlodo anterior.

Entre 1891 e 1910, o peso dos elegiveis no conjunto dos recenseados

passou respectivamente de 28Yo para 620/o- Como as condig6es legais de
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elegibilidade em vigor ao longo daquele perlodo n5o sofreram alterag6es, 6

provSvel que os valores do censo previstos na lei tivessem sujeitos a alguma

erosSo inflacionista, ampliando por essa via o estrito grupo da elite dos

eleglveis pela via censit6rias. H5 tamb6m que ponderar a hipotese de o n0mero

de var6es habilitados com pelo menos o curso dos liceus ter aumentado

expressivamente. Acrescente-se, ainda, embora tal nio fosse devidamente

explicitado nos recenseamentos eborenses, que a coluna reservada ao

esclarecimento sobre a situagSo do arrolado no plano da elegibilidade se

reportava n5o so ao preenchimento dos crit6rios necess6rios ao cargo de

deputado mas tamb6m i posse, ou n6o, dos requisitos necess6rios para o

exerclcio de cargos polltico-administrativos de Ambito local. E neste caso a

fronteira era tragada pela posse, ou n6o, de compet6ncias ao nivel da leitura e

da escrita, ainda que consideradas a um nivel elementar.

Paradoxalmente, de 1910 para 1911 verificou-se uma quebra relativa na

proporgdo dos elegiveis concelhios, que no fltimo ano corresponderam a 57o/o

do total de recenseados, a despeito do crit6rio de elegibilidade previsto pelos

republicanos ser a compet6ncia provada de que o cidadio sabia ler e
escrevera. O fen6meno explica-se pelo aumento acentuado do n0mero de

recenseados, e sobretudo pelo facto de o grosso deste fluxo ser de origem

3 No relativo ds condiE6es de elegibilidade para deputados, mantinham-se em vigor os preceitos

consagrados no Decreto de 30 de Setembro de 1852, titulo ll, artigos 10o e 11o. Segundo estes,

podiam ser elegiveis para deputados todos os individuos com a maioridade legal de 25 anos - ou 21

anos, se abrangidos pelas excepg6es previstas no artigo 70 - que provassem ter renda liquida anual

de 400$000 r6is, ou o seu equivalente em colecta de d6cima e impostos ou em ordenados ou

pens6es do Estado, ou que por habilitag6o liter6ria ficassem excluldos da prova de censo, como era

o caso dos cl6rigos de ordens sacras, dos bachar6is formados pela universidade de Coimbra, dos

que tivessem completado algum curso de Escola Polit6cnica do Porto ou das escolas naval, do

ex6rcito e m6dico-cirurgicas de Lisboa e Porto, dos doutores ou bachar6is formados por qualquer

universidade ou academia estrangeira, habilitados para usarem tais graus em Portugal, dos

membros da Academia Real da Ci6ncias de Lisboa e dos professores de instrugSo priblica

secundSria e superior, e dos que tivessem completado o curso do liceu. Cf. Pedro Tavares de

Almeida, 1998, op. cit., pp.219-222.

a Decreto-Lei de 14 de Margo de 191 1, Capitulo 3 (cf. Pedro Tavares de Almeida, 1998, op. cit.,p.

526).
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rural. Nas freguesias urbanas, a proporgSo de eleglveis ainda subiu em relagSo

ao total de recenseados urbanos: 72% em'1910, contra 74% em 1911. Nas

zonas rurais, porem, escasseava a compet6ncia cultural necess6ria a

elegibilidade prevista na nova legislagio eleitoral: em 1910 os eleglveis eram

34% dos recenseados rurais, em 1911 o seu peso relativo descia para27%.E

como o aumento dos eleglveis nesta 6rea do concelho ficou muito aqu6m do

aumento do n0mero dos recenseados, o resultado foi um recuo do peso

relativo do total dos eleglveis concelhios em relagSo ao dito universo de

recenseados. Crescia em 42,60/o a base de legitimidade eleitoral do regime - de

um ano para o outro acarearam-se cerca de mais mil eleitores no espago

concelhio -, mas a sociedade eborense nio manifestava a mesma elasticidade

de resposta no campo dos potenciais eleglveis. Ou seja, entre os adultos

masculinos oriundos das freguesias rurais eborenses o atributo <saber ler e

escrever) escasseava, em comparagSo com o universo populacional residente

na Srea urbana do concelho.

4.2 - Taxas de recenseamento e de elegibilidade: as tend€ncias intra-

concelhias

Embora a an6lise da distribuig6o relativa dos recenseados elegiveis pelas

freguesias do concelho deixe j5 antever alguns tragos marcantes da sociedade

eborense da 6poca, outras perspectivas emergem mediante o cotejo do

numero de recenseados e elegiveis com a populagSo masculina maior de 21

anos.

A decantagio social que a aplicagdo da legislagSo eleitoral efectuou sobre

aquele universo populacional segregou taxas de recenseamento e elegibilidade

cujos montantes e oscilaq6es esbogam, em tragos largos, a propria

configurag6o social do dito universo.

Mantendo como referentes as unidades espaciais adoptadas para se

evidenciarem alguns aspectos da din6mica demogrAfica intra-concelhia (cf.

Capitulo.|, conclui-se por uma forte correlagio entre a distribuig6o territorial do



167

numero de indivlduos do sexo masculino maiores de 21 anos e a incid6ncia de

recrutamento de potenciais eleitoress. Sendo o n0mero de var6es maiores de

5 Cf. os valores de correlag6o expresso na Tabela no2 em Anexo ao Capitulo 4.

Manuel BaiOa, no seu livro Etites Politicas em Evora. Da Repiblica d Ditadura Militar (/925-25)

(2000a, op. cit., pp.42-44), apurou, para 1925, nfmeros que apontam para um taxa de

recenseamento em relagSo ir populagSo masculina maior de 20 anos de 34,8o/o no plano concelhio.

Valor um pouco superior ao que apurdmos para 1915 (24,4% - cf. Tabela no 2 em Anexo ao Capitulo

4) e que provavelmente se deve aos seguintes factores: diferenga entre o apuramento da populagSo

masculina maior de 20 anos e maior de 21 anos - este e o limite que usamos; exist6ncia um

intervalo de 10 anos entre uma taxa e outra e tend6ncia de aumento da populagSo recensedvel

(mesmo se ambas em contexto de legislagSo restritiva de direito de voto - concedido apenas a

quem provasse saber ler e escrever); forte competigSo eleitoral no quadro das eleig6es eborenses

de 1925. O autor interessa-se sobretudo pelas quest6es da din6mica politica e da participagSo

eleitoral e usa um indicador que n6s nio trabalhamos da mesma forma: taxa de recenseamento face

d populagdo masculina maior de 20 anos alfabetizada - a recense5vel), tendo, para 1925, apurado

um valor de 83,1%. Em nosso entender o mesmo significa - atendendo a que o recenseamento era

facultativo, embora grande parte do processo corresse a cargo das autoridades recenseadoras -
uma elevada taxa de recenseamento face aos recursos humanos efectivamente disponiveis para tal.

Valor esse que segundo o mesmo autor seria mais elevado que o apurado por outros investigadores

para os casos de Vila Franca de Xira (Ant6nio Pedro Manique, 1986, As Eleigdes Administrativas de

/919 no concelho de Vila Franca de Xira. Contributo para o Estudo dos fen6menos eleitorais

concelhios durante a I Repdblica, Separata do Boletim Cultural da Cama Municipal de Vila Franca

de Xira, pp.7-75), Sintra (Maria C6ndida Proenga, 1987, Eleigdes Municipais em Sintra, /901-/926,

Sintra, CAmara Municipal de Sintra) e Graciosa, nos Agores (Luis Manuel Machado Menezes, 1992,

AS Eleigdes Legislativas de /92/ e 1925 no Arquipelago dos Agores, s.1., Secretaria Regional de

EducagSo e Cultura / DirecgSo Regional dos Assuntos Culturais).

O caso de Arraiolos revela uma situagSo que, em regra, se traduzia em taxas recenseamento face a

populagSo masculina maior de 21 anos do concelho algo superiores aos montantes por n6s

apurados para o concelho de Evora (1 891 : Arraiolos - 50%, Evora - 41%; 1910: Arraiolos - cerca de

37%, tvora - 27o/o;19'l 1: Arraiolos 7Oo/o, Evora 39o/o;1918: Arraiolos cerca de 48o/o, Evora - 44o/o

(para o Concelho de Arraiolos cf. Carla Faustino, 1999, "A Elite politica de Arraiolos (1890-1918)",

Estudos Autdrquicos. Boletim do Centro de Estudos de Formagdo Autdrquica, Ano lV, No 6 e 7 - 1o e

20 Semestre, pp. 297-299, para Evora cf . Tabela no 2 - Taxa de recenseados e de elegfveis no

concelho de Evora em relagdo aos vardes > de 2/ anos. Distribuigdo por freguesias (/590-1930),

em Anexo ao Capitulo 4).

No Capitulo 2 do nosso estudo avangSmos algumas hip6teses para estes n0meros: o facto de Evora

ser um concelho mais importante do ponto de vista administrativo e econ6mico atrairia mais

populagdo em idade activa, nomeadamente populagSo masculina, e para esta dindmica contribuia
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21 anos mais elevado no conjunto das freguesias urbanas, era precisamente a[

que se registavam as taxas de recenseamento superiores.

Entre essas taxas de recenseamento destacam-se as atingidas nos anos

de 1891 , 1911, 1918 e 1930, respectivamente 44%, 42%, 52o/o e 43% (cf .

Figura 2.1). Em todos os cadernos de arrolamento de potenciais eleitores

compulsados, foram estas as taxas de recenseamento mais elevadas. Mas o

pico atingido em 1918 carece de ser devidamente contextualizado. Por um

lado, tratou-se do 0nico recenseamento elaborado com base em legislagdo que

formalmente consagrava o sufr6gio universal masculino. Por outro, a

conjuntura politica em que ocorreu pode tamb6m ter suscitado particular

interesse por parte dos cidadSos, pois tratava-se do recenseamento que

expressava a base politica de legitimagdo de Sidonio Pais. Por6m, o factor

mais determinante para explicar aquele valor radica na metodologia de

construqdo da propria taxa. Ela obteve-se tendo como refer6ncia a populagSo

masculina com idade igual e superior a 21 anos contabilizada pelo Censo da

PopulagSo de 1920. E como o arrolamento populacional deste ano repercutia jd

a quebra demogr6fica decorrente das epidemias dos anos imediatamente

anteriores, e da participagdo portuguesa na Grande Guerra, a taxa de

recenseamento ficou inflacionada6.

de forma muito significativa o facto de a sede de concelho ser uma importante praga militar e aqui

ficarem sediados numerosos contingentes. Ou seja, tratar-se-ia sobretudo de um efeito demogrSfico

com expressSo na relagSo entre montantes de recenseados e efectivos populacionais masculinos

maiores de 21 anos. J6 a taxa de recenseamento do concelho de Arraiolos para 1911 parece algo

discrepante, mesmo se comparada com as restantes do mesmo concelho: em 1910 os recenseados

arrolados eram 930, em 1911 eram 1857 - duplicaram, portanto. Este breve trabalho de comparagSo

demonstra sobretudo que ainda s5o necessSrios mais estudos de caso e posterior comparagSo para

finalmente se poderem inferir conclus6es mais firmes sobre o funcionamento do sistema politico

durante o ciclo do Liberalismo mondrquico e republicano.

0 Entre 191 1 e 1918, o ntlmero de recenseados nas freguesias urbanas registou um aumento de 179

potenciais eleitores, por6m o total dos individuos do sexo masculino maiores de 21 anos sofreu uma

quebra de 621 efectivos. Cf . os Recenseamentos Eteitorais do Concelho de Evora para os anos de

191 1 e 1918 e Censos da PopulagSo Portuguesade 1911 e 1920.
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Deslindado este aspecto, sublinhe-se o facto de as restantes taxas de

recenseamento discriminadas atingirem valores muito proximos entre si,

embora respeitassem a arrolamentos efectuados a alguns anos de distdncia

uns dos outros e em contextos polltico-legais, e mesmo de regime, diferentes.

Partilhavam por6m a circunstAncia de a respectiva legislagio eleitoral

possibilitar niveis de participagio politica n6o muito distantes do contexto de

sufr6gio universal masculino, em condig6es de inscrigSo volunt6ria nos

cadernos de recenseamento.

Nas freguesias intra-muros, 6rea de elevadissima concentragdo

populacional relativamente ao resto do espaqo concelhio, as taxas de

recenseamento dos mencionados anos foram ainda mais expressivas, com

proporg6es de 460/o, 50%, 65% e 54%o, relativamente aos homens maiores de

21 anos ai residentes - mant6m-se operativos os argumentos avangados

anteriormente a prop6sito do valor particularmente elevado da taxa de

recenseamento de 1918.

Nos anos em que a legislagSo eleitoral foi mais restritiva as taxas de

recenseamento baixaram substancialmente. Os recenseamentos efectuados

sob este desfgnio foram os de 1900, 1910, 1915 e 1920. Nas freguesias

urbanas a taxa m6dia de recenseamento oscilou enlre 29Yo em 1900 e 36% em

1910; nas freguesias intra-muros o valor minimo foi de 357o, tambem em 1900

e nos restantes anos a estabilidade foi a nota dominante, com valores entre

42o/o e 43o/o.

Na totalidade do periodo em estudo a taxa m6dia de recenseamento

variou, nas freguesias urbanas, entre um mlnimo de 29% e um m5ximo de

52o/oi no espago intra-muros oscilou entre 35% e 65%. As diferenqas entre as

taxas de recenseamento nas freguesias urbanas e nas freguesias rurais resulta

dos valores das taxas de recenseamento registadas na secgSo extra-muros da

s6.

O enfoque nesta extensa Srea integrada na unidade espacial designada

por freguesias urbanas permite-nos concluir que embora senslveis aos efeitos

de uma legislagSo eleitoral mais ou menos inclusiva, e seguindo linhas de
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tendCncias muito semelhantes, as taxas de recenseamento que lhe

correspondiam eram bastante menores. Resultado de um destacado lndice de

crescimento populacional por um lado, mas tamb6m de uma populaqao cujas

compet6ncias culturais para ingresso nos cadernos de recenseamento ficavam

aqu6m das apuradas entre os residentes intra-muros.

Os valores da taxa de recenseados da 56 extra-muros eram tamb6m, em

m6dia, inferiores aos registados nas designadas freguesias rurais. Por6m,

enquanto os efeitos das restrig6es impostas pela legislagSo eleitoral se

repercutiam numa traject6ria descendente das taxas de recenseados rurais at6

1910, na 36 extra-muros os dados relativos a este recenseamento seguiam a

mesma linha de recuperaqSo verificada intra-muros, e traduziam-se numa taxa

de recenseamento coincidente com a rural. Esta proximidade voltou a registar-

se em 1915 e 1920, quando segundo a lei vigente apenas podiam ser

recenseados os indiv[duos que provassem possuir as necess5rias habilitag6es

lite16rias.

Quanto ds taxas de recenseamento das freguesias rurais, a maior

amplitude das suas oscilag6es deixa perceber que so em conjuntura de

sufrdgio universal, como em 1918, ou em outras muito semelhantes, como

foram os casos de 1891 , 1911 e 1930, os valores dessas mesmas taxas

conseguiam colmatar parte da enorme distincia em relagSo ds verificadas

intra-muros. Ainda assim com taxas que se situaram entre os 34Yo e 38o/o,

reveladoras de uma estabilidade passivel de ser encarada como traduzindo um

distanciamento relativamente maior das populag6es rurais em relaqdo a

dindmica do campo polltico e/ou a sua maior dificuldade, atendendo aos

requisitos legais exigidos, em preencherem os atributos sociais que davam

acesso ao direito de sufr5gio.

Em abono destas hipoteses assinale-se que as percentagens de

recenseados nas freguesias rurais face ao n(mero de var6es maiores de 21

anos ai residentes baixavam quando a fronteira entre os recenseSveis e o resto

do populagdo era a compet6ncia liter5ria, ou quando a possibilidade de

arrolamento mediante o requisito de chefe de familia desaparecia da legislagSo
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eleitoral. Ainda assim, a acentuada descida da taxa de recenseamento rural de

1900 para 1910, ao arrepio da tend6ncia verificada no resto do espago

concelhio, deve ser interpretada atendendo ao expressivo crescimento da

populagSo rural ao longo daquela d6cada, suscitado pela entrada de gentes

n5o naturais do concelho (cf. Capitulo 3: Figuras no1.1, no1.2 e no2). Nesta

circunstdncia, ganha consist6ncia a tese da fraca integragSo no sistema politico

por parte das populag6es que compunham estes fluxos, jd avangada para

explicagio das baixas taxas de recenseamento na cidade de Lisboa (cf.

Capituto2). Em Evora parece perceptivel a mesma tend6ncia, e, porque tal nio

6 incompatfvel, pode mesmo ventilar-se que os rec6m-chegados ao espago

rural do concelho, em particular, n5o dispunham dos atributos sociais

requeridos para inscrigSo nos cadernos de recenseamento.

No que diz respeito ao grupo dos eleglveis (cf. Figura 2.2, pilg. seguinte),

recorde-se que a fronteira entre os individuos que apenas tinham direito de

votar e os que para al6m disso podiam ser eleitos, desapareceu por ac96o das

alterag6es ao regime eleitoral efectuadas em 1913. Depois dessa data, os

cidadSos em condig6es de serem arrolados nos cadernos de recenseamento

eram tamb6m susceptiveis de elegibilidade, tanto no plano local como para o

desempenho de cargos de dmbito nacional.

Em resultado disto, os eleglveis eborenses apurados em 1891

corporizaram uma tend6ncia expansiva sustentada at6 1930, a despeito do

sobressalto ascendente de 1918 e do retorno a valores mais moderados em

1920. No final do perlodo em estudo, salvaguardadas as incompatibilidades

previstas na lei, o universo dos recenseados coincidia com o alfobre de

recrutamento para o exercfcio de cargos polfticos.

Por6m, a an6lise das duas d6cadas que medeiam entre 1890 e 1911

patenteia bem a diferenga entre o conjunto dos cidadSos eleitores e o restrito

mundo dos indivlduos que entre estes estavam em situagSo de elegiveis.

Atendendo ds m6dias concelhias, na primeira data os elegfveis correspondiam

a 28% no conjunto dos recenseados e em 1911 esse valor alargara-se para
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56%. A queda do crit6rio relativo ao rendimento parecia tornar mais perme6veis

as fronteiras da elegibilidade, ampliando o depurado nucleo da elite censit6ria.

No entanto, estes valores concelhios escondem importantes diferengas

entre as taxas de elegibilidade consoante as v6rias zonas do concelho. Em

1891, no interior amuralhado, so 19% dos individuos do sexo masculino

maiores de idade reuniam as condig6es censitdrias e compet6ncias culturais

Taxa de recenseados e de elegiveis no concelho de Evora em relagio aos var6es >
de 21 anos (1891-1930).
Grupos de freguesias

Figura ns2.1 - Recenseados
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adequadas d elegibilidade; mas nas freguesias rurais a taxa baixava paraT%o e

na secqio extra-muros da freguesia da 56 ficava-se por 1%. Em 1911, sendo o

requisito da habilitagio o Onico considerado para efeitos de elegibilidade, as

referidas taxas situaram-se respectivamente em 41o/o, 9o/o e 5o/o, sendo o fndice

de crescimento destas taxas superior no quadro das freguesias urbanas

relativamente ds rurais.

Da andlise efectuada at6 ao momento sobre a dinAmica intra-concelhia

das taxas de recenseamento e de elegibilidade eborenses, emergem j6 alguns

dos tragos que configuram o perfil social da populaqSo do concelho.

Os valores mais elevados dessas taxas eram predominantemente urbanos

e concentravam-se nas freguesias situadas no interior amuralhado. N6o so

porque entre 1891 e 1930 al viveram sempre mais de 55% do total dos var6es

maiores de 21 anos residentes no concelho (cf. Tabela no2 em anexo ao

Capltulo), ou seja, o grupo populacional em que se recrutavam os cidadios

com direitos de participagSo politica atrav6s do sufr6gio, mas sobretudo porque

foi de entre eles que sairam sempre pelo menos cerca de dois terqos dos

recenseados e dos eleglveis concelhios. Para explicagSo das oscilag6es

verificadas nas referidas taxas ao longo do perlodo em estudo, as alterag6es

na legislaqSo eleitoral terSo sido o factor determinante, em consondncia com o

que concluiu quando da an6lise das taxas de recenseamento distritais e

nacionais. Por sua vez, a repercussSo diferenciada da mudanga do quadro

legal sobre o valor das taxas de recenseamento urbanas e das rurais no

quadro intra-concelhio deixa antever diferengas significativas no perfil social

das respectivas populag6es. Desde logo no que concerne aos niveis de

rendimento a ds e competOncias escolares, dado que foram esses os atributos

mais frequentes paru a definigSo da capacidade eleitoral.

Outro ponto relevante 6 o facto de as taxas de recenseamento nas

freguesias urbanas se caracterizarem, nos anos de regime eleitoral alargado,

por uma regularidade que, em simultdneo, consubstanciava um limiar m6ximo

para essas mesmas taxas, a despeito da diversidade dos contextos pollticos e

da distdncia temporal de cerca de quatro d6cadas entre o primeiro e o 0ltimo
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dos recenseamentos em que a situagSo se verificou. Por6m, a desagregagSo

deste grupo de freguesias distinguindo a zona do interior amuralhado da

secgSo extra-muros da freguesia da 56 matiza um pouco tal imagem.

O intenso fluxo de chegada de efectivos populacionais A zona extra-muros

da 56, determinou o maior indice de crescimento populacional de todo o

concelho mas, ao mesmo tempo, ter6 originado a concentragSo de uma

populagSo masculina cujo perfil social, provavelmente, n5o favorecia o

arrolamento nos cadernos de recenseamento, nem ajudava d percepq6o das

vantagens deste mecanismo de integragSo socio-politica. Em consequ6ncia

disto, as taxas de recenseamento aqui registadas foram, em regra, as mais

baixas de todo o concelho.

Tend6ncia inversa ocorreu intra-muros. Em situagSo de sufr6gio alargado

constatou-se a existdncia de uma taxa de recenseamento crescente,

apontando para uma lenta mas sustentada integragSo social mediante a

efectivagdo dos direitos de cidadania politica expressos no exercicio do

sufrdgio. No conjunto do concelho, apenas neste espago se verificou tal

tend6ncia. Acrescente-se, ainda, que se tratava da Srea onde em 1890, 1911 e

1930 se contabilizaram respectivamente 46yo, 42yo e 44% total dos var6es

maiores de idade residentes no espaQo concelhio (cf. Tabela no2 em Anexo do

Capitulo).

Sublinhe-se, finalmente, que com uma periodicidade de aproximadamente

uma d6cada, excepgSo feita ao perlodo de 1891 a 1911, foi posslvel reunir

alguns indicadores sociologicos sobre pelo menos 43% dos adultos masculinos

residentes nas freguesias urbanas, ou em maior n0mero ainda, se atendermos

ds taxas de recenseamento apuradas para a zona intra-muros. Pela proporgSo

da populaqSo abrangida, e pela natureza das informag6es sistem6ticas que

disponibiliza, confirma-se a relevAncia do corpus documental constituido pelos

recenseamentos eleitorais para o estudo da composigSo social do concelho

eborense.

Fora deste universo ficavam, ainda assim, cerca de metade dos adultos

masculinos que constitulam a populaqSo concelhia. Como a legislagSo eleitoral
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vigente ao longo do periodo manteve o recenseamento volunt6rio, isto significa

que cerca de metade dos potenciais eleitores eborenses ndo dispunha de

capacidades, e/ou ndo manifestava interesse, em integrar o modelo de

cidadania politica vigente, predispondo-se ao exerc[cio do direito de sufr6gio.

As raz6es subjacentes a esta situagSo n5o encontram resposta no percurso

analltico que estrutura o presente estudo e s5o laterais ds interrogag6es que

lhe estSo subjacentes. Mas relativamente aos quase cinquenta por cento dos

var6es maiores de idade residentes no concelho de Evora captados pelos

recenseamentos eleitorais, o tratamento das informaqOes inclusas nestes

documentos permitem destacar mrlltiplos 6ngulos de an5lise que, no seu

conjunto, configuram alguns traqos identificativos do perfil sociol6gico da

populagEo eborense entre 1890 e 1930.

4.3 - Citdrios legais para inscrtgSo nos cadernos de recenseamento

As condig6es legais para o arrolamento nos cadernos de recenseamento

variaram significativamente ao longo do periodo em an6lise e, conforme tem

sido sublinhado, est6o na base das flutuagOes do volume de recenseados,

tanto no plano nacional como no caso eborense. Apurou-se, igualmente, que

tais alterag6es se traduziram em oscilag6es de diversa amplitude no que diz

respeito ds taxas de recenseamento e de elegibilidade, consoante se tratasse

do universo populacional residente nas freguesias rurais ou no nucleo

populacional situado intra-muros. Esta constatagSo d6 consistOncia a hipotese

de que as taxas de recenseamento do concelho de Evora, e suas diferengas e

oscilag6es intra-concelhias, para al6m dos mut6veis constrangimentos

impostos pelas leis eleitorais, testemunhavam, em ultima an5lise, os

condicionalismos decorrentes da especificidade dos atributos sociais da

populaq6o eborense.

Tal hip6tese tem orientado o trabalho analltico e o discurso desenvolvido

at6 ao momento e 6 a matriz a partir da qual se analisam, agora, os dados

relativos a idade dos potenciais eleitores, assim como os crit6rios de
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justificagSo para arrolamento nos cadernos de recenseamento: censo,

habilitagSo liter6ria, e responsabilidade pela familia.

A metodologia seguida para tratamento dos indicadores mencionados

supra 6 a que em seguida se explica.

Apuraram-se os valores concelhios relativos a alguns dos indicadores

mencionados supra, nomeadamente a idade e as taxas de alfabetizaqdo e,

quando tal foi posslvel, despistaram-se as diferengas intra-concelhias. Este

processo permite aferir as eventuais semelhanqas e/ou as diferengas entre o

universo dos recenseados concelhios e o dos var6es eborenses maiores de 21

anos, relativamente aos indicadores referidos. A opgSo de se analisar este

grupo populacional, para cotejo com o dos recenseados, em detrimento da

populagSo total do concelho, assentou em duas ordens de raz6es. Por um lado,

o estudo do universo dos varOes maiores de 21 anos 6 determinante para a

caracterizagdo da sociedade eborense da 6poca, dada a centralidade deste

grupo nio s6 no campo polltico, como socio-econ6mico; por outro, sendo

aquele o viveiro de recrutamento dos potenciais eleitores - aspecto desde logo

sintom6tico e legitimador do argumento anterior -, tornam-se mais perceptlveis

os distorgOes ou as homologias do universo dos recenseados em relagSo ao

universo populacional de recrutamento.

4.3.1 ldade

O tratamento do topico relativo d idade dos recenseados e dos eleglveis

eborenses parte do pressuposto que os dados apurados em relagdo a ele

revelam aspectos e tendOncias que sio, eles proprias, um palimpsesto sobre

os factores que as determinam.

Assim, por um lado, analisa-se a estrutura de idades dos individuos

inscritos nos cadernos de recenseamento procedendo-se d sua distribuiqdo por

classes etdrias e cotejando os dados obtidos com os relativos d populaq6o

masculina maior de vinte e um anos residente no concelho eborense. Os

resultados desta perspectiva analltica encontram-se sintetizados na Tabela

no/. Por outro lado, disponibilizam-se informag6es e evidenciam-se as

tend6ncias quanto d m6dia de idades dos recenseados. Num caso e noutro
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destacam-se sempre os resultados em relagSo ao grupo dos potenciais

elegiveis.

Tabela nsl - Distribuigio dos var6es maiores de 21 anos, dos recenseados e dos
elegiveis por classes de idade. Concelho de Evora (1890 - 1930).
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Relativamente d estrutura et5ria da populagio masculina maior de vinte

e um anos residente no concelho de Evora sublinhe-se a estabilidade quanto a

proporgao de var6es contabilizados em cada um das classes et6rias, entre

1891 e 1930. Destaca-se, ainda, ofacto de a classe et6ria dos 21 aos 30 anos

concentrar um maior numero de efectivos populacionais. E o facto de este

mesmo grupo registar, durante o per[odo analisado, um aumento relativo, deixa

transparecer um certo rejuvenescimento da estrutura et6ria da populagSo

eborense: a mencionada classe et5ria concentrava 26,80/o do total do universo

populacional em causa em 1891 , 28,2o/o em 191 1, e 29,5o/o em 1930. A mesma

classe de idades em conjunto com a seguinte, a que compreendia os

individuos entre os 31 e 40 anos, congregou sempre, entre 1891 e 1930, cerca

de metade dos homens maiores de vinte e um anos contabilizados no concelho

eborense.

A comparagio entre estes resultados e os da distribuigdo do volume dos

recenseados evidencia alguma discrepAncia. Embora os individuos mais jovens
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fossem os mais representados do ponto de vista da estrutura etAria do universo

em an6lise, isso ndo os transformou em grupo de recrutamento preferencial de

recenseados. Entre 1890 e 1910, aquele grupo tinha um acesso ao sufr6gio

semelhante ao registado entre o escalSo et6rio dos sessenta e um aos setenta

anos, o qual ndo correspondia a mais de 10% da populagSo masculina maior

de 21 anos. A principal classe et5ria de angariagdo dos recenseados - cerca

de um quarto do seu total - eru a dos quarenta e um aos cinquenta anos, se

bem que no relativo d captagdo de efectivos demogr6ficos apenas se situasse

na terceira posigSo, por ordem decrescente.

Destas constataq6es transparece um nitido desfasamento entre a

estrutura demogr6fica da populagSo da populagSo masculina eborense maior

de 21 anos e os grupos et6rios de recrutamento preferencial dos recenseados,

traduzindo uma dificuldade acrescida por parte dos individuos mais jovens em

acederem d cidadania politica pela via do sufr5gio, ainda que preenchendo o

requisito legal correspondente d idade. A fraca correlaqio entre a estrutura

et6ria da populagSo masculina maior de 21 anos e a distribuigSo dos

recenseados pelas v5rias classes de idades entre 1890 e 1910 traduz

exactamente este vi6s (cf. Tabela nol, na p6g. anterior).

No entanto, a partir do recenseamento de 1911 inclusive, a situagSo

alterou-se, tornando-se patente uma forte correlagio entre a estrutura et6ria da

populagSo e a incid6ncia de recrutamento dos eleitores. A classe etSria dos

trinta e um aos quarenta anos tornou-se o viveiro preferencial de recenseados

e, para al6m disto, verificou-se uma subida acentuada da distribuigSo relativa

de potenciais eleitores entre os vinte e um e os trinta anos. Desde entSo at6

1930, 50% ou mais dos recenseados eborenses eram individuos com idades

entre os vinte e um e os quarenta anos. Esta tend6ncia no sentido do

rejuvenescimento do eleitorado concelhio evidenciou-se ainda pela trajectoria

da m6dia de idades dos individuos arrolados nos cadernos eleitorais: em 1891

essa m6dia situava-se nos quarenta e sete anos, em 1910 nos quarenta e

cinco, em 1911 era de quarenta e dois e em 1930 mantinha o mesmo valor (cf.

Figura no3.1). Desaparecida a barreira do censo, os individuos mais jovens

pareciam dispor de uma maior possibilidade de acesso ao voto, ou seja, de um
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reconhecimento no plano da cidadania polltica expressa no acesso ao sufrdgio,

que o sistema eleitoral da monarquia liberal ndo lhes tinha facultado.

M6dia das idades dos recenseados e dos elegiveis do concelho de Evora (1891 - 1930)

Figura 3.1 - Totais concelhios
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Figura 3.2 - Desdobramento por grupos de freguesias
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As raz6es paru esta situagio emergem mediante comparagio do

recenseamento de 1891 com o de 1911. Entre ambos, a grande diferenga foi a

queda do crit6rio censit5rio como um dos requisitos de arrolamento, embora se

mantivessem os crit6rios da alfabetizagSo e de chefe de familia. E o resultado

foi uma subida, para mais do dobro, nos recenseados recrutados na classe de

idades dos vinte e um aos trinta anos. lnsinua-se tamb6m a hipotese, de resto

j6 enunciada, de o recenseamento de 1911 acusar um efeito de mudanqa de

regime politico tradutor de um interesse acrescido dos mais jovens pela

participagSo polltica, no nucleo urbano mas tamb6m na zona rural, e

objectivado na quebra da m6dia das idades dos recenseados nesse ano. Nas

freguesias intra-muros, de 1910 para 1911, a m6dia de idade dos recenseados

baixou em cinco anos, passando a situar-se nos quarenta anos; nas freguesias

rurais a quebra foi a mesma, apurando-se uma m6dia etdria de quarenta e tr6s

anos (cf. Figura 3.2, pitg. 179).

Em relagSo ao mais restrito grupo dos cidadSos elegiveis, a situaqSo

apresenta alguns matizes comparativamente ao apurado em relag6o ao total

dos potenciais eleitores.

A semelhanga do verificado entre universo dos eleitores, tamb6m entre

os elegiveis, em 1891, a classe de idade dos vinte e um aos trinta anos est6

sub-representada no plano da cidadania politica. No entanto, registou-se

crescimento mais elevado da proporgSo de elegiveis oriundos daquele grupo

et6rio nos recenseamentos seguintes.

Esta maior consonAncia entre a estrutura etSria e a respectiva

distribuigSo dos individuos susceptiveis de elegibilidade traduziu-se em valores

de correlaqio nitidamente superiores, quando comparados com os relativos

aos recenseados (cf. Tabela no1, p69.177). Se em 1891 este facto n6o era

ainda muito perceptivel, em 1900 e 1910 ja n6o oferecia dfvidas e em 1911 a

proporgSo de recrutamento de eleglveis em relagio a cada uma das classes de

idade plasmava a estrutura etSria da populaqio eborense masculina maior de

21 anos constante no Censo da Populagio publicado naquele mesmo ano.
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Tal situaqSo parece sustentar a hipotese de os requisitos necess5rios a

elegibilidadeT, mais restritivos do ponto de vista do censo, n5o penalizarem os

indivfduos com menos idade. Os jovens origin6rios de famflias abastadas

acediam mais facilmente a patamares censit6rios compatlveis com as

exig6ncias legais que, por este crit6rio, permitiam a inclusSo no restrito grupo

dos cidaddos elegiveis. Em relagdo a estes individuos perde alguma

pertin6ncia a interpretagSo baseada na logica de acumulag6o e concomitante

subida dos rendimentos ao longo da vida, que hipoteticamente explicaria o

maior peso relativo dos homens mais velhos como cidad6os eleitores. Sem

contradizer o argumento aduzido, e pelo que se conhece do acesso diferencial

a alfabetizagio, tanto do ponto de vista social como espacial, pode

acrescentar-se que o crit6rio capacit5rio ter6 funcionado, igualmente, como um

factor favor6vel a que os eleglveis concelhios, em regra, ostentassem uma

m6dia de idades inferior d do conjunto dos recenseados. Esta situa-se

inscreve-se, de resto, numa tend6ncia mais ampla de abaixamento da m6dia

de idades dos recenseados concelhios ao longo do periodo em estudo (cf.

Figura no3.1, peg. 179).

Mas o desdobramento das m6dias de idades dos recenseados e dos

elegiveis eborenses pelas diferentes 6reas do concelho mostra oscilagdes e

diferengas no que diz respeito ao indicador em causa, que traduzem o efeito

selectivo dos constrangimentos legais sobre a populagSo masculina adulta

residente em cada uma delas (cf. Figura 3.2., p1g. 179). Comparando os

inscritos nos cadernos de recenseamento oriundos das freguesias rurais com

os das freguesias intra-muros, confirma-se a quebra das m6dias de idades em

ambas as 6reas. Por6m, tendOncia foi mais acentuada nas zonas rurais e

extra-muros da 56 em comparagio com as freguesias intra-muros.

Em nosso entender 6 ainda o requisito habilitaqAo liter6ria que explica as

acentuadas quebras na m6dia de idades dos recenseados eborenses em 1915.

Num quadro legal em que as competOncias ao nlvel da leitura e da escrita

ganharam expressSo como crit6rio para inscrigSo nos cadernos eleitorais e

7 Cf. Nota no2 e do presente Capitulo.
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condigao de elegibilidade, os recenseados eborenses oriundos da zona extra-

muros da 56 e das freguesias rurais ostentavam a m6dia de idades mais baixa

de todo o perfodo entre 1891 e 1930. Embora as taxas de escolarizaqdo

tivessem progredido muito lentamente ao longo do periodo em an6lise, foram

as gerag6es mais jovens que melhor repercutiram as melhorias entretanto

verificadas. E sendo assim, era entre eles que se recrutavam os novos

eleitores.

4.3.2 Censo, habilitagdo literiin'a e responsabih:dade familiar

Noutro ponto do nosso estudo j6 se analisou em detalhe a evolugdo da

legislagdo eleitoral portuguesa, nomeadamente no que diz respeito aos crit6rios

de inclusSo dos potenciais eleitores nos cadernos de recenseamento. Agora, o

objectivo 6 perceber quais as inciddncias dessas determinantes de ordem legal

sobre o universo dos recenseados eborense e, pela configurag6o dal

resultante, que informag6es emergem para apuramento do seu perfil social.

Desde 1890 at6 ao advento da Rep0blica, os requisitos sempre

constantes foram o censo e a habilitaqSo literdria. O ingresso nos cadernos

mediante preenchimento do requisito de chefe de famllia so abrangeu, entre

todos os recenseamentos recolhidos, os de 1891 e 1911. A partir de 1913, o

regime republicano restringiu o direito de votos aos indivlduos que provassem

saber ler e escrever.

Deste quadro exceptuam-se os recenseamentos de 1918 e 1930. No

primeiro caso porque o arrolamento se efectuou em respeito pela orientag6o

legal que previa o sufr5gio universal masculino; no segundo, embora fossem

diversificados os crit6rios de acesso ao recenseamento - o que de resto,

tornava a situagSo muito proxima do sufr6gio universal -, entre as informag6es

constantes do caderno de recenseamento eborense desse ano nio aparece a

discriminagio do crit6rio pelo qual os cidadSos arrolados tinham entrado no

arrolamento. Deste modo, o requisito comum a todo o periodo analisado 6 o da

designada habilitagdo literdria, indicador de primeira relev6ncia para
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analisarmos a situaEao do concelho de Evora no dmbito da problem5tica dos

niveis de analfabetismo que caracterizavam a sociedade portuguesa da 6poca.

O requisito de chefe de familia parece ter funcionado sobretudo como

um mecanismo de inclusSo na cidadania politica a que os legisladores

recorreram, face a uma populag6o cujas caracteristicas sociais nio lhe

permitiam responder satisfatoriamente a este desiderato pelas vias do censo

do e/ou da alfabetizagdo. Dai tamb6m que o crit6rio agora em aprego fosse

objecto de critica por parte dos que o consideravam uma porta aberta d

exist6ncia de um corpo eleitoral facilmente manipul6vel segundo os interesses

dos caciques locais (cf. Capitulo 1).

A falta de estudos para outras regi6es do pa[s com conclus6es

relevantes para efeitos de comparagdo com o caso de Evora dificulta uma

avaliaq6o ponderada da especificidade, ou n6o, do concelho eborense,

nomeadamente quanto ao peso relativo de cada um dos motivos pelos quais os

potenciais eleitores eram arrolados nos cadernos de recenseamento.

Uma perspectiva diacr6nica sublinha precisamente o facto de em 1891,

atendendo ao conjunto do concelho, 460/o dos recenseados terem acesso ao

direito de sufr6gio pelo facto de serem chefes de familia. E quando no

recenseamento de 1911 tal crit6rio voltou a vigorar, a proporgdo de

recenseados arrolados por esta via manteve-se praticamente inalterada, com

uma proporgSo de 45o/o. Mudangas profundas tinham entretanto ocorrido

relativamente aos outros requisitos constantes da legislagSo eleitoral vigente

em 1891. O crit6rio censit5rio desapareceu com o advento da Reprjblica, para

al6m do seu valor e forma de cdlculo terem sido alterados, e os arrolados por

habilitagSo liter6ria passaram de 6% para 55o/o.

Da conjugagSo destes aspectos resulta que o elemento mais relevante

paru a caracterizag6o destas duas d6cadas de recenseamentos eborenses foi

a traject6ria que conduziu i acentuada deslocagdo do peso do grupo dos

arrolados pelo censo para o grupo dos recenseados por habilitagSo liter6ria.

Corresponderia isso a uma concomitante melhoria dos nlveis de alfabetizagdo

concelhios? Os resultados apurados parecem apontar, considerando o
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concelho na sua totalidade, para uma transfer6ncia de eleitores que, sendo

anteriormente arrolados por via do censo - atente-se na comparagSo entre o

recenseamento de 1910 e o de 1 911 -, com a ausCncia deste crit6rio passaram

a constar nos cadernos sobretudo como chefes de familia e, uma menor parte,

por saberem ler e escrever.

Mas tal imagem carece de ser aprofundada mediante recurso a uma

grelha analltica mais fina, susceptlvel de captar as diferengas entre o nricleo

urbano e as restantes 6reas rurais. Em 1891, a zona extra-muros da 56

individualizava-se pelo facto de nenhum dos seus potenciais eleitores ser

incluido nos cadernos por saber ler e escrever e, tamb6m, por deter a menor

percentagem de arrolados pelo censo.

Uma situaqdo que fortalece a hip6tese de os indivlduos residentes

naquela 6rea so reunirem condiq6es para integrarem os recenseamentos

mediante enquanto chefes de familia. As designadas freguesias rurais

caracterizavam-se igualmente pela elevada percentagem de inscritos com base

naquele requisito legal e ainda por apresentarem um montante insignificante de

var6es arrolados pelo crit6rio das habilitag6es liter6rias.

A zona intra-muros, por6m, destacava-se pelo facto de a maioria dos

seus recenseados se inscrever com base no censo (66%), e tamb6m por

ostentarem o mais elevado valor concelhio de arrolados pelas respectivas

habilitaq6es (1 1%).

Duas d6cadas depois, embora o montante de inscritos por via

capacit6ria tivesse aumentado significativamente em todo o concelho, foi na

6rea intra-muros que ocorreu a maior subida. E o significado de tal tend6ncia 6

tanto mais relevante quanto na sequ6ncia de em 1911 ter desaparecido o

crit6rio censit6rio, ter sido pela habilitagSo, e n6o enquanto chefes de familia,

que os potenciais eleitores ingressaram nos cadernos. De facto, fora do n0cleo

intra-muros o montante do grupo de indivlduos que declarou o estado civil de

casado aproximava-se muito da proporgSo dos var6es arrolados como chefes

de familia. Na Srea extra-muros da 56, 76% dos recenseados eram casados e

62Yo entraram no recenseamento como chefes de familia. E nas freguesias
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rurais, os valores eram ainda mais coincidentes: 84o/o declaravam-se casados e

81o/o foram incluidos precisamente por serem chefes de familia.

Esta situagdo parece evidenciar uma clara diferenqa relativamente d

respectiva composigSo social, entre as populag6es residentes intra-muros e

que vivam nas outras 6reas do concelho. Quando em 1891 os tr6s crit6rios de

inclusdo no recenseamento vigoraram em simultaneo, aquela area foi a que

captou uma maior percentagem de potenciais eleitores pela via do censo e pela

habilitag6o liter6ria. Em 1911 tamb6m so a populaqSo intra-muros pareceu ser

capaz de disponibilizar um corpo eleitoral maioritariamente recrutado pela

habilitagEo literdria, pois no resto do territorio concelhio verificou-se uma

transfer6ncia da populag6o arrolada pelo censo para o grupo dos inscritos

segundo o requisito de chefe de familia.

Tabela ne2.1 - Distribuigao espacial dos recenseados do concelho de Evora
segundo os crit6rios de inclusio nos cadernos de recenseamento 1891 -1920

Tabela ne2.2 - Distribuigio espacial dos elegiveis do concelho de Evora segundo
os crit6rios de inclusio nos cadernos de recenseamento 1891 -1911

Legenda: CE - Censo; CF - Chefe de Familia; HL - Habilitagio Liter6ria; HL(1) - Proporgdo
de var6es arrolados nos recenseamentos segundo o requisito da habilitagSo literaria em
relagdo ao total de individuos maiores de 21 anos contabilizados em cada uma das unidades
espaciais constantes da tabela.
Fonte: Recenseamentos Eleitorais do concelho de Evora:1891, 1900, 1910, '1911, 1g15 e
1920.
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O que acabou de se afirmar em relagSo a itrea intra-muros suscita ainda

uma reflexdo sobre o enraizamento e legitimidade simbolica de cada um dos

crit6rios de acesso ao sufrdgio. O sentido da transfer6ncia verificado de 1910

para 1911 deixa antever que provavelmente uma boa parte dos cidadSos

arrolados pelo censo nas freguesias intra-muros tamb6m estaria em condig6es

de o ser pela via das respectivas competOncias em termos de alfabetizaqloa;

no entanto, ou os respons6veis pelo arrolamento ou o proprio arrolado,

optaram por efectuar a inscrigdo invocando o crit6rio censit6rio

Sabendo-se j5 que nos periodos de ampliagSo do direito de sufr6gio o

aumento do n0mero de recenseados tendia a concretizar-se mediante a

inclusdo das populag6es residentes nas zonas rurais, pode agora acrescentar-

se que, segundo o resultado da an6lise dos motivos de ingresso nos

recenseamentos, so como chefes de familia essas mesmas populag6es

conseguiam ter acesso i cidadania polltica expressa pelo voto.

Aparentemente n5o possulam os requisitos mlnimos, tanto do ponto de

vista censit6rio como capacit6rio, para ombrearem com os residentes nas

freguesias situadas intra-muros. E mesmo nos anos de 1900 e 1910, quando

nas referidas freguesias pode falar-se de uma hegemonia dos potenciais

eleitores recrutados pelo censo, isso ocorreu em situagSo de contracgSo do

n0mero de recenseados e parece ter prefigurado uma solugio de recurso para

manter nos cadernos boa parte dos indivfduos que em 1891 constavam como

chefes de familia. Tanto assim seria que, em 1911, foi novamente por

constarem como chefes de famllia que as populagSes rurais contribuiram

decisivamente para o aumento da taxa de recenseados do concelho eborense.

8 Nem o recenseamento eleitoral do concelho de Evora de 1891 nem o de 1911 continham

informagSo especifica sobre as compet6ncias de cada um dos arrolados no dominio da

alfabelizagdo. A dimensSo do grupo de individuos com uma formagSo pelo menos de base - saber

ler e escrever -, apreende-se pelos que s5o recenseados pelo requisito da habilitaqSo liter5ria. Em

determinados casos as ocupag6es declaradas, pelas suas caracteristicas, so s5o compativeis com a

posse de capital cultural mlnimo ou at6 com uma formagSo escolar prolongada; no entanto este

processo de aferiqSo sobre a dimens5o do grupo dos alfabetizados revela-se pouco operativo dada

a diversidade de ocupagOes em relagSo ds quais n5o 6 possfvel inferir o respectivo grau de

exig6ncia no plano das compet€ncias escolares.
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A inventariagSo e an6lise das diferengas entre o universo dos

recenseados e dos eleglveis eborenses com base nos crit6rios justificativos da

elegibilidade expressos nos cadernos de recenseamento permite uma maior

aproximagSo ao perfil deste mais restrito grupo e configura indicadores que

esboqam uma realidade dual quanto aos atributos sociol6gicos da populagSo

concelhia. Dualidade que se consubstancia em diferengas mais ou menos

pronunciadas quanto d idade e aos requisitos de inscrigSo nos cadernos de

recenseamento entre o universo dos recenseados e os que de entre eles

constituem o segmento dos potencialmente eleglveis. E dualidade tamb6m no

plano espacial, apreenslvel quando esses mesmo indicadores sdo manipulados

mediante os crit6rios de agrupamento e desagregagSo de freguesias,

indiciando a exist6ncia de um territ6rio concelhio socialmente apropriado.

4.4 - Nfveis censitdrios dos eleitores e dos elegivetb - as tend€ncias

intra-concelhias

A confirmagio da exist6ncia de uma realidade dual quanto aos atributos

sociais da populagSo concelhia, sobre a qual os indicadores jd inquiridos

parecem coincidir, suscita uma an6lise detalhada dos montantes de censo

correspondentes a cada um dos arrolados nos cadernos de recenseamento. O

objectivo 6 apurar se tamb6m este indicador se inscreve no mesmo contexto

dualidade que distingue o centro urbano da 6rea rural do concelho eborense.

Dado que apenas os recenseamentos de 1891, 1900 e 1910

disponibilizam informaq6es sobre este item, serSo eles os considerados na

an6lise que se segue.

Sabe-se que os valores de censo declarados nos arrolamentos eleitorais

podem delinear uma imagem ndo completamente coincidente com a real

situaqSo patrimonial e/ou de renda dos individuos arrolados: porque os

montantes apurados diziam respeito apenas aos bens situados no interior dos

limites concelhios, ainda que os bens do recenseado se estendessem para

al6m daquela circunscrigSo administrativa; e porque se conhece a tendGncia de
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omissao e dissimulagSo de bens e a relativa inefic6cia da Fazenda em apurar a

correcta tributagSo que sobre eles devia incidirg.

Mas se os valores do censo ndo podem ser tomados como uma fiel

ponderagSo de niveis de riqueza, constituem indicadores de posigSo de

natureza financeira e econ6mica que situam e hierarquizam entre si os

arrolados nos cadernos de recenseamento eborenses. E nesse sentido que tal

indicador 6 considerado no presente estudo, sendo os dados empiricos

recolhidos objecto de um processo de sistematizagSo que originou a

construqSo de classes de censo (cf. Tabelas no4.1-4.3 e 5.1-5.3 em Anexo ao

Capitulo). A constatagSo da expressiva amplitude dos montantes de censo

apurados e a necessidade de tornar as informag6es recolhidas susceptiveis de

comparagSo estiveram na base desta opgdo. E embora a mesma n6o seja

incompatlvel com o recurso ao uso de medidas de tenddncia central, as

sondagens feitas deram desvios demasiado elevados em relagSo i m6dia,

tornando este um indicador pouco representativo.

Acrescente-se, ainda, que entre o recenseamento de 1891 e os de 1900 e

de 1910 ocorreram alterag6es legais relativamente ao c6lculo de apuramento

do censo que implicaram a adequag6o das classes de censo construidas aos

valores empiricos inscritos nos ditos recenseamentos. Em 1891 considerava-se

como limite censitdrio mlnimo a renda liquida anual de 100 mil r6is obtida a

partir da d6cima e impostos anexos de bens e rendimentos de variada

proveniOncia; em 1900 e 1910 esse limite era estabelecido a partir de colecta

n6o inferior a 500 r6is em uma ou mais contribuig6es directas do estado1o.

A trajectoria analltica desenvolvida nas p5ginas seguintes pauta-se pelas

orientag6es que agora se explicitam. Primeiro, consideram-se os inscritos nos

cadernos no seu conjunto, com vista d apreensSo dos tragos gen6ricos do perfil

censit6rio dos recenseados concelhios. Depois, mediante separagSo entre os

inscritos que apenas podiam votar e os que, paru al6m disso, eram

g Cf. Helder Adegar Fonseca, 1996a, op. cit. pp.171-200.

10 Para conhecimento mais detalhados dessas alterag6es cf. Pedro Tavares de Almeida, 1998, op.

cit., pp. 219-287 e 345-387.
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potencialmente elegiveis, evidenciam-se as fronteiras censitdrias que

distinguiam estes grupos e o contributo de cada um deles para o perfil dos

recenseados concelhios. Finalmente, os dados censit6rios serSo equacionados

em funqdo do referente espacial - centro urbano I 6rea rural - com o intuito de

se obter uma <topografia social.r.r do concelho, a partir daquele que era um

crit6rio central de estruturagSo da sociedade liberal.

Por agora destacam-se algumas tend6ncias apreenslveis de forma

imediata a partir das projecg6es gr5ficas que sintetizam os resultados (cf.

Figuras no4.1 - 4.3, p6g. seguinte). Nota-se uma crescente proporgdo de

recenseados sem informagSo censit6ria entre 1891 e 1910 e constata-se que a

distribuig6o do montante de inscritos pelas classes de censo construidas

assume a forma de piramide, bastante a alargada na base. verifica-se, ainda,

quando se considera a totalidade dos recenseados, a propensio para uma

decrescente concentragSo de indivlduos na classe de censo inferior, entre 1891

e 1910. No primeiro arrolamento setenta e nove por cento dos inscritos

declararam um valor de censo que os acantonava na classe censit6ria inferior,

nos recenseamentos seguintes essas proporg6es foram respectivamente de

quarenta e um por cento e vinte e oito por cento. Tais nfmeros, por6m, devem

ser ponderados tendo em conta dois factores. Por um lado, a crescente

proporgio de recenseados sem indicagSo censitSria, respectivamente dois,

dezasseis e trinta e tr6s por cento. Por outro, o efeito decorrente das alterag6es

legais ao nlvel das formas de c6lculo do censo mencionadas supra, e a

influ6ncia que isso teve sobre os valores apurados e as amplitudes das classes

de censo construldas a partir deles - sobretudo quando se comparam os

resultados de 1891 com os dos recenseamentos seguintes.

As projec96es gr6ficas dos dados mostram que estes factores tiveram

certamente alguma repercussSo na distribuigSo do total de recenseados

inscritos em cada um dos anos pelas classes de censo correspondentes:

distando entre si aproximadamente uma d6cada, o perfil dos resultados de
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Figura 4 - DistribuigSo. censitdria dos recenseados eborenses.

Iotais concelhios.

Figura 4.1 - 1891

Figura 4.2 - 19OO

Figura 4.3 - 1910

ElTot. Recenseados

tr Elegiveis

Bl Eleitores

Fonte: Tabelas no4.1-4.3 em Anexo ao Capitulo.
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1900 e bastante aproximado do de 1910 e ambos se diferenciam de foram

evidente do tragado de 1891. Constata-se, por iltimo, que o alongamento dos

v6rtices das pirAmides decorre de uma maior dispersSo pelas classes mais

elevadas dos valores de censo declarados.

lnicia-se, agora, a andlise individualizada dos inscritos que apenas tinham

direito de voto, os eleitores, e dos que para alem disso eram virtualmente

eleg[veis. Um trabalho analitico que tem em vista escrutinar diferengas quanto

ao perfil de distribuigdo dos indivlduos que compOem cada um destes grupos

pelos diversos patamares de censo e, na medida do posslvel, ponderar os

motivos que lhe estavam subjacentes.

Em 1891, setenta por cento do total dos recenseados eborenses daquele

ano eram indivlduos que apenas podiam votar e declaravam um valor de censo

que os acantonava na classe censit6ria mais baixa. Em 1900 os inscritos

enquadrados por esses mesmos pardmetros eram trinta e um por cento e em

1910 eram vinte e um por cento. Considerando de forma isolada o universo dos

individuos que apenas podiam votarverifica-se quem em 1891 noventa e seis

por cento deles se acantonavam na classe de censo inferior; em 1910 essa

proporgSo era de sessenta e oito porcento e em 1910 de cinquenta e seis por

cento.

Num contexto em que o nfmero relativo de recenseados que apenas

podiam votar estava em quebra, mais acentuada entre 1891 e 1900 do que

entre este ano e o de 1910, a proporgSo dos que apenas podiam votar e para

al6m disso declaravam os mais baixos valores de censo acompanhava aquela

traject6ria. E, dado que entre este segmento de inscritos os que n5o tinham

informagio censit6ria eram em proporgSo residual, as percentagens

enunciadas implicaram um avolumar de eleitores nas classes de censo

superiores d que agregava os limiares de censo minimos. Por6m, como a

comparagSo entre os dados de 1891 e os dos recenseamentos posteriores 6

pouco operativa, pelas raz6es jA aduzidas, n6o ser6 inveroslmil concluir pela

exist6ncia de uma situagSo de estabilidade, entre 1900 e 1910, no que diz

respeito a distribuigSo dos eborenses que s6 podiam votar pelas classes de
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censo constru[das. O ligeiro acr6scimo da proporgdo destes eleitores nas

classes com valores de censo superiores em 1910 ser6 eventualmente devido

a motivos inflacionistas. Em todo o caso, se estes resultados n6o sdo

suficientes paru sustentar a hipotese de uma tend6ncia no sentido da

medianizaqSo da estrutura social concelhia apreendida pela evoluqSo dos

montantes de censo, eles apontam no sentido de uma maior concentragSo dos

eborenses a quem era reconhecido o direito do voto em patamares interm6dios

de censo.

Quanto aos eleglveis, a estrutura da distribuiqSo pelas classes de censo

foi, em relaqSo ao periodo em estudo, profundamente afectada pelo crescente

n0mero, em termos absolutos e relativos, dos recenseados que atingiam tal

estatuto por via do requisito habilitagdo literdria. Sendo a aus6ncia de

informagSo censitdria, nos recenseamentos de 1900 e 1910, por forga da

legislagdo eleitoral em vigor, um meio indirecto de apurar o volume de inscritos

por via do requisito habilitag6o liter6ria, os valores apurados sdo expressivos

quanto d crescente centralidade deste crit6rio no acesso d condigSo de

elegibilidade. Em 1891 apenas oito por cento dos elegiveis n6o tinham

informagio censit6ria adstrita, em 1900 essa proporgSo atingiu os trinta por

cento e em 1910 alcangou os cinquenta e tr6s por cento.

Para al6m daquele aspecto, evidencia-se tamb6m uma distribuiqio do

n0mero de elegiveis menos centrada na classe de censo inferior, mesmo se

forem excluidos das contagens os elegiveis sem informaqSo censit6ria. E da

comparaqSo entre os eborenses que apenas eram eleitores e os que eram

potencialmente elegiveis, emerge uma estrutura de distribuiqSo menos desigual

destes (ltimos pelas v6rias classes de censo.

Em 1891, a classe censit6ria que funcionava como a grande fronteira no

interior do universo dos eleglveis era a que ia dos quatrocentos aos oitocentos

mil r6is. Nas tr6s classes de censo que se situavam aqu6m desse limiar

verificava-se mesmo uma distribuigSo assaz equilibrada das respectivas

proporg6es de elegiveis. Para al6m daquele limiar contabilizavam-se apenas

nove por cento dos eleglveis eborenses com informaqSo censit5ria; e de entre
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estes cerca de metade situava-se logo na classe de censo seguinte. Era o

restrito grupo da elite economica concelhia, composto por pouco mais de meia

centena de indivfduos. E entre eles constavam os eborenses que no caderno

de recenseamento de 1891 eram explicitamente identificados - mediante a

abreviatura (M.C.) - como os maiores contribuintes do concelho.

Nos recenseamentos de 1900 e de 1910 o perfil de distribuigSo de

elegiveis pelas classes de censo construidas foi mais gradativo e denotou-se

um movimento andlogo ao constatado quando da an6lise do grupo dos

eleitores: considerando apenas os eleglveis com informaqio censit6ria, em

1910 as classes de censo superiores d mlnima registam um aumento relativo

dos seus efectivos face a 1900.

Da an5lise que atende ao desdobramento do universo dos recenseados

entre eleitores e elegfveis, os aspectos fundamentais ficam expostos da forma

que se segue. No recenseamento de 1891 ficou patente a hegemonia da

classe de censo inferior em relagSo aos individuos que eram apenas eleitores;

nos recenseamentos de 1900 e de 1910, embora o patamar inferior de censo

continuasse a concentrar o maior n(mero de eleitores, estes distribuiam-se de

uma forma mais gradativa pelas classes de censo interm6dias. Uma conclusSo

que pode aplicar-se ao grupo dos elegiveis, assim como a existOncia de uma

maior similitude entre os recenseamentos de 1900 e de 1910

comparativamente ao de 1891 . Os dois primeiros recenseamentos

evidenciaram, tamb6m, o peso determinante do requisito da habilitagSo escolar

para acesso d condig6o de elegibilidade.

A an5lise que se segue mant6m como vari6vel axial a informagio

censit6ria mas pondera-ana sua dimensSo espacial. Ou seja, procuram captar-

se os matizes resultantes da distribuigSo dos valores de censo declarados

pelos inscritos nos cadernos de recenseamento atendendo a respectiva

resid6ncia eleitoral. Esta perspectiva tem como objectivo indagar sobre a

exist6ncia de um territ6rio concelhio socialmente apropriado, perceptlvel na

distribuigSo dos valores de censo pelas diferentes zonas do concelho. As
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projecA6es greficas que se seguem consubstanciam os resultados deste

trajecto analitico (cf. Figura 5.1-5.3).

Em 1891, e como trago comum a cada uma das delimitag6es espaciais

consideradas (56 extra-muros, freguesias intra-muros e freguesias rurais),

consta-se que os inscritos somente como eleitores se concentravam, em

proporgSo acima dos noventa e cinco por cento, na classe de cem a menos de

duzentos mil rtiis, correspondente aos mais baixos valores censit6rios

declarados. Por6m, se o montante de eleitores oriundo das freguesias intra-

muros era muito pr6ximo do apurado nas freguesias rurais, respectivamente

oitocentos e oitenta e dois e oitocentos e oitenta e seis indiv[duos, na area

extra-muros da freguesia da 56 esse montante era bastante mais exlguo,

situando-se em trezentos e quarenta e quatro individuos.

Em relagio aos eleglveis, o espago intra-muros era o que contribu[a com

um maior numero de inscritos em condiq6es de elegibilidade, dado que setenta

e cinco por cento dos potenciais eleglveis concelhios eram oriundos dai. A

importAncia da 6rea intra-muros como alfobre de recrutamento de eleglveis fica

ainda mais evidente mediante os dados que em seguida se discriminam. Na

6rea extra-muros da freguesia da 56, so tr6s por cento (doze) dos recenseados

estavam em condig6es de elegibilidade, nas freguesias rurais a proporgSo era

de dezassete por cento (cento e noventa e nove) e no nucleo urbano os virtuais

eleglveis ascendiam a quarenta por cento (seiscentos e trinta). Neste quadro

de distribuigSo relativa dos elegiveis eborenses, as classes censit6rias em que

os mesmos se inscreviam demonstram uma tend6ncia para niveis de censo

mais elevados na 6rea intra-muros, com as classes situadas entre duzentos e

menos de quatrocentos mil r6is e quatrocentos e menos de oitocentos mil r6is a

captarem quase setenta por cento dos eleglveis nela residentes.

Do restrito universo constituldo pelos mais de meia centena de indivlduos

que declaravam censo superior a oitocentos mil r6is no concelho de Evora, s6

quatro n6o tinham residOncia eleitoral na cidade. Entre os eleglveis das

freguesias rurais a classe de censo mais baixa captava sessenta e cinco
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DistribuigSo censitdria dos recenseados eborenses por freguesias (1891- 1910)

Figura 5.1 - 1891
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por cento dos efectivos. De facto, so onze por cento dos elegiveis rurais

chegavam ao patamar censitdrio situado acima dos quatrocentos mil reis, e

deles, so um por cento ia para al6m dos oitocentos mil r6is. Quanto a zona

extra-muros da freguesia da 56, o exiguo n0mero de potenciais eleglveis n6o

permite a aferigSo de tend6ncias claras relativamente ao seu acantonamento

pelos patamares censitdrios.

A distribuiqSo dos eleitores e eleglveis eborenses arrolados em 1900 e em

1910 pelas respectivas classes de censo, e a sua arrumagSo pelos tr6s

espagos concelhios considerados, segue o esteio das diferenqas evidenciadas

quando se analisou o concelho eborense como um todo. A vantagem do Angulo

de anSlise em curso 6 a de permitir destacar as 6reas do concelho que mais

contribuiram para essas diferengas.

Em par5grafos anteriores destacou-se o significativo acr6scimo, em 1900

e 1910, do nfmero de inscritos em condig6es de elegibilidade; e precisou-se,

ainda, que em resultado desta dinAmica o universo dos indivfduos que apenas

podiam votar sofreu uma acentuada retracqio, num contexto em que o nfmero

total de recenseados tamb6m diminuiu. No plano espacial, a zona extra-muros

da freguesia da 56 foi a mais afectada por esta tend6ncia, embora outras 6reas

do concelho tamb6m fossem afectadas. Nas freguesias intra-muros, embora o

decr6scimo do nfmero dos indivlduos que apenas votavam fosse acentuado, o

movimento foi compensado pelo aumento no n[mero de potenciais elegiveis.

De facto, oitenta por cento dos elegiveis concelhios em 1900 eram oriundos da

zona intra-muros, o que representava um acr6scimo de cinco pontos lace a

1891. J6 nas freguesias rurais o resultado da dita tend6ncia tornou esta 6rea

no principal alfobre concelhio dos arrolados s6 como eleitores.

Analisada por este Angulo, percebe-se que a classe correspondente aos

montantes de censo mais baixos je n6o demonstra, pelo menos em

determinadas zonas do concelho, a mesma forga polarizadora que em 1891.

Na 6rea extra-muros da 56 e nas freguesias intra-muros, embora a classe de

censo inferior fosse a que concentrava mais eleitores, ainda sobravam

respectivamente sessenta e dois e quarenta e quatro por cento de individuos
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que se distribu[am, de forma n5o muito dfspar, pelas duas classes de censo

seguintes. J6 na area rural, os exiguos valores censit6rios declarados pelos

eleitores que ai residiam explicam que oitenta e quatro por cento deles se

concentrassem na classe censit6ria mais baixa.

Relativamente aos eleglveis, esta mesma 6rea rural distinguia-se como a

que menos contribula paru a significativa proporgEo de inscritos concelhios

sem informagio censitAria. De facto, onze por cento dos elegiveis rurais n5o

dispunham de informagSo sobre o respectivo censo, contra trinta e dois por

cento na zona intra-muros e quarenta e quatro por cento na 6rea extra-muros

da freguesia da 56. Destaca-se ainda o facto de a 6rea intra-muros ser a que

apresenta uma distribuiqdo mais gradual de efectivos pelos v6rios niveis

censit6rios: embora d medida que estes niveis se tornavam mais elevados

fosse diminuindo a proporqdo de elegiveis que neles se concentravam, nio se

denotam quebras bruscas, como nas registadas em outras zonas do concelho.

Na 6rea rural, quarenta e quatro por cento dos respectivos elegiveis

apresentavam em m6dia menos de cinco mil r6is de censo, ou seja, situavam-

se na classe censitdria inferior. E mais vinte e oito por cento centravam-se nas

duas classes seguintes, de forma equilibrada. Acima dos vinte mil r6is de censo

declarado restavam cerca de dez por cento de todos os eleglveis oriundos

daquela zona do concelho (dezasseis individuos no total). Na 6rea extra-muros

da 56, onde o montante de eleglveis era mais exlguo (cinquenta e sete

individuos) as classes com maior concentragSo de inscritos eram as tr6s que

cobriam uma amplitude de valores de censit5rios entre os dez mil e menos de

oitenta mil r6is, em proporg6es semelhantes entre si e perfazendo trinta e cinco

por cento do universo de elegiveis. Considerando este dado assim como a

informaqSo sobre a elevada proporgSo de eleglveis inscritos por via habilitaqSo

liter6ria, e ainda a maior disseminag6o dos so eleitores por patamares

censitdrios superiores aos da classe de censo mais baixa, perfila-se a hip6tese

de entre 1891 e 1900 se terem operados algumas transformaq6es no perfil

social dos recenseados com resid6ncia na Srea extra-muros da 56.

Em 1910, o avango do montante de arrolados sem informagSo censit6ria

repercutiu-se nas diversas zonas concelhias mediante o padrSo assinalado em
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1900: no universo dos que apenas tinham direito de voto n6o tinha qualquer

expressio; entre os elegiveis, a maior proporgdo de individuos naquelas

condig6es verificou-se na 56 extra-muros, em seguida na 6rea intra-muros,

com cinquenta e cinco por cento e finalmente nas freguesias rurais, com trinta

e quatro por cento. Os valores correspondentes is duas primeiras zonas

situavam-se claramente acima da m6dia concelhia.

Entre os eleitores com informagio censit6ria 6 ainda perceptivel um

padrdo de distribuigSo de frequ6ncias relativas aproximado ao do

recenseamento de 1900, embora com tend6ncia para uma maior concentragSo

nas classes correspondentes a valores de censo mais elevados. Ainda assim, a

classe que compreendia os valores de censo inferiores conseguia captar

setenta por cento dos eleitores rurais, quarenta e sete por cento dos residentes

na 5rea urbana e um tergo dos oriundos da 56 extra-muros. Os eleitores da

cidade eram os que tendiam a declarar valores censit6rios mais elevados,

situando-se a fronteira de quebra mais pronunciada no censo de quarenta mil

r6is. Com valores iguais ou superiores a este montante apuravam-se somente

seis por cento dos urbanos que apenas tinham direito de voto e n6o de

elegibilidade. A zona extra-muros da 56 mantinha um padrdo de distribuigSo de

efectivos com algum equillbrio entre as tr6s primeiras classes de censo,

efectuando-se a cava a partir do montante de vinte mil r6is.

Quanto aos elegiveis, o recenseamento de 1910 confirma o requisito da

habilitagSo literdria como o ponto axial da sua identidade. Nas freguesias rurais

mais de um tergo dos inscritos como eleglveis entravam sem informagSo

relativa ao censo, na cidade essa proporqSo situava-se em cinquenta e cinco

por cento e na area da 56 extra-muros ascendia a setenta e dois por cento. De

facto, o crescimento do caudal de inscritos virtualmente eleg[veis orientou-se

sobretudo para o fortalecimento do segmento de efectivos sem informagdo

censitdria.

Entre os eleglveis com declaragSo censitSria, os residentes na zona rural

do concelho, sendo os menos arrolados pela via da habilitagSo, mantinham a

tend6ncia de uma maior concentrag6o de efectivos nas classes de censo mais
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baixas. Entre os oriundos da zona intra-muros, a classe de censo inferior nio

assumia particular destaque na captaqSo de arrolados. At6 ao limite de cento e

sessenta mil r6is, as proporg6es de indivlduos adstritas a cada uma das

classes de censo n5o eram muito dispares entre si, ficando imperceptivel o

enunciado padrSo de tendOncia decrescente.

Nos patamares mais elevados de censo, tendo por refer6ncia a classe

cujo limite inferior eram os ditos cento e sessenta mil r6is, constavam tr6s por

cento (trinta e oito individuos) do total de potenciais elegiveis residentes intra-

muros que dispunham de informagSo censit6ria. Utilizando este mesmo crit6rio

paru a zona rural apura-se uma proporqSo de cerca de cinco por cento (dez

individuos) dos respectivos potenciais eleg[veis. Valores relativos que indiciam,

entre os patamares de censo superiores, um esbatimento das fronteiras

censit6rias que, em nlveis inferiores de censo, diferenciavam a zona rural do

centro urbano. Uma conclusio tentadora, que o efeito do avolumar do

segmento dos potenciais elegiveis sem informaqSo censit6ria torna mais diflcil

de consolidar, tornando-se este o ponto central da identidade do universo dos

inscritos em condig6es de elegibilidade.

Sintetizam-se, agota, as principais conclus6es resultantes das

perspectivas de andlise desenvolvidas a partir dos niveis de censo inscritos nos

cadernos de recenseamento do concelho de Evora.

Globalmente, verificou-se uma redugdo do volume de recenseados entre

1891 e 1900 e um posterior aumento entre este recenseamento e o de 1910,

sem se atingirem os nfmeros do primeiro ano. Esta flutuagSo foi acompanhada

de uma redugSo da proporgSo de indivlduos que eram somente eleitores e de

um acr6scimo, em termos absolutos e relativos, do montante dos potenciais

eleglveis. Em termos espaciais, esse acr6scimo ocorreu sobretudo nas

freguesias intra-muros, zona que d partida jd arrecadava a maior proporgSo

daquela categoria de inscritos.

Mas este avolumar de recenseados em condig6es de elegibilidade, se em

parte se deveu d colocagSo de inscritos desta categoria em patamares de

censo mais elevados, assentou, em larga medida, no expressivo aumento dos
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arrolados que nao tinham informagdo censit6ria e, por isso, ascendiam d dita

categoria pela via da habilitag6o escolar. Assim, embora possa afirmar-se que

a cidade congregava o universo de eleitores que ostentava os patamares de

censo mais elevados - tanto ao nivel dos que apenas podiam votar como dos

que exibiam o atributo de potenciais elegiveis - a grande alteragSo verificada

ao longo destes cerca de vinte anos em an6lise, o aumento impar6vel dos

inscritos pelo requisito capacit6rio, manifestou-se igualmente de forma

expressiva neste espaqo.

No universo dos arrolados que apenas podiam votar, as diferengas entre a

cidade e a drea rural do concelho traduziram-se, sobretudo, no facto de parte

dos eleitores residentes intra-muros, exceptuando o caso de 1891, terem

conseguido posicionar-se, em proporg6es apreci6veis, em classes acima das

que congregavam os patamares mlnimos de censo. Naquele ano, tamb6m, os

inscritos pela habilitagSo nio tinham qualquer expressSo, manifestando-se uma

not6vel converg6ncia entre a zona rural e o espaqo intra-muros no que diz

respeito aos inscritos apenas como eleitores.

Com um montante bastante mais restrito de arrolados, a zona extra-muros

da freguesia da 56 perfilava-se como o espago de transigio entre a cidade e

zona rural e a sua traject6ria nestas duas d6cadas deixa transparecer )A a

expansdo da cidade para al6m das muralhas centen6rias. Afectados pelas

mudanqas da legislagSo eleitoral, os seus recenseados sofreram uma quebra

abrupta entre 1891 e 1900. Mas j6 nesta data, embora com um exfguo

montante de arrolados, 6 perceptfvel uma configuraqSo censit5ria dos mesmos

similar d apreendida para o espago intra-muros, tanto entre os indivlduos que

eram s6 eleitores como entre os potenciais elegfveis. A confirmagSo da

tend6ncia para uma din6mica mais consonante com a apurada no meio urbano

confirma-se depois com os resultados apurados a partir do recenseamento de

1910.

Em fltima an6lise, pode afirmar-se que existe uma linha de diferenciagSo

b5sica entre os eborenses inscritos apenas como eleitores e os que para al6m

disso podiam ser eleitos, sendo os respectivos atributos censit6rios e
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capacitarios os grandes eixos de estruturaqdo. Mas a tonalidade dessa

diferenciagio comporta a marca da composigSo social especifica da 6rea que

mais contribuiu para o seu perfil: a zona intra-muros, a cidade, sede de

concelho, capital de distrito, universo urbano no centro de um imenso concelho

escassamente povoado.

tffi,-W
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O presente cap[tulo tem como objectivo identificar e caracterizar a

estrutura socio-ocupacional da populagSo do concelho de Evora, numa

perspectiva que estabelece como elemento fulcral de an6lise as informag6es

inscritas na coluna <OcupagOes>> dos cadernos de recenseamento eleitoral do

concelhol.

O corpus documental 6 o mesmo que tem sido tratado ao longo dos

anteriores capitulos mas agora com incid6ncia sobre as ocupag6es

inventariadas. Sendo um indicador de diferenciagdo funcional relativo ao

mundo do trabalho, o vocabul6rio ocupacional torna perceptlvel,

frequentemente, um primeiro nivel de hierarquizagSo relativamente ao contexto

s5cio-econ6mico a que se refere2.

Dai, precisamente, que a apreensSo da estrutura ocupacional fornecida

pelos recenseamentos eleitorais seja elemento essencial para conhecimento

do nlvel de diferenciagSo funcional concelhio no plano economico e, tamb6m,

factor indispens6vel para se estabelecer o seu perfil de estratificagSo. Os

resultados apurados em relaqSo a esta vari6vel s5o, por sua vez, cruzados com

as informaq6es sobre os indicadores tratados no capitulo anterior,

nomeadamente as habilitag6es liter6rias, os valores de censo e a residdncia

dos arrolados nos cadernos eleitorais. Pretende-se, deste modo, confirmar e

ampliar algumas das conclus6es j6 avangadas sobre estrutura social eborense

e sobre a perman6ncia ou transformagSo da mesma. Numa perspectiva global,

por um lado, e desdobrada em espacialidades intra-concelhias, por outro. E

procurando, ainda, apreender os eventuais momentos de consolidaqSo e/ou

inflexSo de tend6ncias, ao longo do perlodo temporal em estudo.

Para tal, passam-se em revista alguns contributos da historiografia

portuguesa sobre a problemdtica da estrutura social, destacando os estudos

mais relevantes do ponto de vista das perspectivas de abordagem e

respectivas conclus6es. Enunciam-se, tambem, alguns aspectos do debate em

t Cf . Capitulo /, onde foram enunciadas as informag6es sobre cada recenseado contidas nos

cadernos de recenseamento compulsados.

2 Marco van Leeuwen,2004, op. cit., pp.186-197.
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torno da importdncia das ocupag6es e do estabelecimento de categorias socio-

ocupacionais com vista d identificagSo de perfis de estratificagdo social.

Em seguida explicam-se as metodologias e os conceitos adoptados no

presente estudo ancorando-os nos resultados de alguns estudos nacionais e

internacionais que usaram as informagOes ocupacionais em investigagSo sobre

estratificagSo e mobilidade ocupacional e social.

Exp6em-se, ainda, os problemas e as vantagens dos crit6rios adoptados

relativamente aos dados empfricos que integram o universo de an6lise.

Destacam-se as eventuais implicag6es decorrentes dos propositos e dos

condicionalismos legais que conduziram a elaborag5o dos cadernos de

recenseamento sobre os termos e/ou express6es ocupacionais que neles

ficaram inscritas e assinala-se, tamb6m, a necessidade de apreciagSo do

vocabul6rio ocupacional em fungSo do respectivo enquadramento socio-

economico.

Procede-se, depois, ao trabalho de an6lise das informag6es emplricas

coligidas. Explicam-se e justificam-se as opg6es e solug6es seguidas em

relagSo ao tratamento dos dados, a apresentagSo dos resultados e ao

encadeamento do discurso. E destacam-se as principais conclus6es apuradas

mediante o trabalho efectuado.

5.1 - Orientagdes metodoldgicas para a agregagdo dos dados

A identificagSo ocupacional dos indivlduos e a necessidade de se

estabelecerem crit6rios de agregaqSo das informag6es ocupacionais colhidas

para diferentes contextos espacio{emporais 6 parte integrante da agenda dos

investigadores sociais, em particular os que se interessam sobre as

problem6ticas da estratificagSo e da mobilidade social. Os estudos dai

resultantes sio inumeros e o texto que se segue n6o 6 um balango

historiogr6fico sobre os mesmos. Procura-se, isso sim, identificar e reflectir
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sobre os que funcionam como pontos de ancoragem, do ponto de vista teorico,

conceptual e metodologico para o presente estudo.

No que diz respeito d historiografia portuguesa sobre estratificagSo e

mobilidade social relativa ao perlodo contemporAneo, ela caracteriza-se, por

um lado, pela maior incid6ncia sobre s6culo XIX por comparaqio com o XX e,

por outro, pela exist6ncia de estudos mais segmentares do que extensivos,

mormente no campo da estratificagSo socia13.

Uma outra vertente dos estudos sobre a estratificagSo social portuguesa,

para al6m da sua putativa escassez no plano quantitativo e do seu limitado

carScter extensivo, tem dificultado a elaboragSo de sfnteses. Trata-se da

questSo referente aos princlpios e metodologias de sistematizaqSo e

tratamento das actividades ocupacionais, informaqSo basilar para a apreensSo

dos perfis de estratificaqSo.

A busca de resultados face ds potencialidades das listas de ocupag6es

compiladas pelos investigadores induzem estes na busca de instrumentos

analfticos susceptlveis de transformar os elencos ocupacionais constantes das

fontes em agregados mais abrangentes e funcionais, nomeadamente para

efeitos de comparag6o no espago e no tempo+.

3 Sobre esta questSo cf. os trabalhos de Helder Adegar Fonseca e Paulo Eduardo Guimar6es, 2006,

op. cit., p.14 e idem, 2007, op. cit., pp.3-6.

4 Sobre esta problemdtica cf., nomeadamente, Vitorino Magalhdes Godinho, 1985, (A construqdo de

modelos para as economias pr6-estatisticas>>, Revista de Hist6ria Econdmica e Social, no16, Lisboa,

pp.3-16; Alvaro Ferreira da Silva, 1987, <Familia e trabalho dom6stico no hinterland de Lisboa.

Oeiras, 1763-1810), Andlise Social, vol. XXlll (97), pp. 531-562; Paula Guilhermina Fernandes,

1995, (A classificagSo socio-profissional: uma questSo em aberto>, Populagdo e Sociedade, no1 ,

pp.177-208: Pedro Tavares de Almeida, 1995, op.cit, pp.22-32, Rui Casc6o, 1998, op. cit., pp.450-

460; Ana Silvia Volpi Scott, 1999, Familas, formas de Unido e Reprodugdo Social no Noroeste

Portugu€s (s6culos XWll e XIX), Guimar6es, NEPS - Universidade do Minho, 271- 276, Maria

Antonieta Cruz, 1999, Os burgueses do Porto na segunda metade do s6culo XlX, Porto, FundagSo

Eng. Ant6nio de Almeida, pp.103-109; Fred6ric Yidal,2004, <Factores de diferenciagSo social em

Alcdntara no inlcio do s6culo XlX. A andlise de uma lista de declarag6es profissionais>, Sociologia.

Problemas e Prdticas, no45, pp.53-70; Helder Adegar Fonseca e Paulo Eduardo GuimarSes, 2007,

op. cit., pp.1-4.
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Em fungio dos objectivos da investigagSo, da dimensSo do objecto de

an6lise e da especificidade da documentagdo a partir da qual os dados s6o

coligidos, os investigadores tendem a adoptar tipologias que acompanham de

muito perto o vocabuldrio inscrito nas fontes ou outras de cardcter mais

abstracto e abrangente, inspiradas no esforqo de contabilizagfio e

sistematizagSo desenvolvido pelas autoridades estatlsticas do perlodo

contemporineo5.

A maior dificuldade prende-se, pois, com a indexagio por grupos

ocupacionais demasiado espec[ficos e dependentes do vocabul6rio de 6poca.

Este facto origina categorias pouco operativas para uso em investigag6es

efectuadas a partir de outras fontes, ou com incidGncia sobre outros contextos

sociais e temporais. Sobretudo se n5o 6 discriminado o desempenho

correspondente aos termos ocupacionais usados. Alem disto, sendo as fontes

documentos com objectivos e funcionalidades especfficas, nelas ficaram

vertidas as vis6es da 6poca sobre as actividades produtivas, as fung6es sociais

a elas adstritas e a concomitante valorizaq6,o social dos indivlduos nelas

envolvidos. Em 0ltima andlise, as concepg6es sociais dominantes dos autores

coevos.

Por outro lado, as grelhas de classificagSo socio-profissional produzidas

pelas autoridades estatlsticas podem revelar-se pouco adequadas e flexiveis d

5 Sobre a evolug6o e desenvolvimento da estatistica em Portugal, e por esta via, sobre a pr6pria

hist6ria da construgSo de tipologias de classificagSo socioprofissional em Portugal cf. Ant6nio Pinto

Ravara, 1988, (A classificagSo socioprofissional em Portugal (1806-1930), Andlise Social, vol.XXlY

(103/104), pp. 1161-1184, Fernando de Sousa, 1995, Historia da Estatistica em Portugal, Lisboa,

lnstituto Nacional de Estatistica, pp.4-21 e 144-209; Maria Jos6 Carrilho, 1991, <Aspectos

demogr5ficos e sociais da populaqSo portuguesa no periodo 1864-1981: evolugSo global do

continente portuguCs> Estudos Demogrdficos, Lisboa, no30, pp. 11-29; Vlll Recenseamento Geral

da PopulagSo de 1940. Volume XXV: Mem6ria Descritiva, 1947, Lisboa, Bertrand, pp.27-6o;

Fernando de Sousa, 1999, <Estatlstica>, in Diciondrio de Hist6ria de Portugal (Ant6nio Barreto e

Maria Filomena M6nica coord.), Porto, Figueirinhas, pp. 675-678. Para uma incursdo pelo processo

hist6rico de constituig6o de uma autoridade estatistica transnacional e sua correspondente

aspiraqSo de universalidade, assente nos processos de c6lculo desenvolvidos pelos estatisticos e

nas nomenclaturas que estes foram construindo cf. Eric Brian, 2002, <Transactions Statistiques au

XlXe sidcle>, Actes de la Recherche en Sciences Sociales, Volume 45, no1, pp. 34-46.
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captaqao da estrutura ocupacional em sociedades escassamente afectadas

pelo processo de industrializagdo. Como reverso da sua aparente efic5cia de

indexagSo e no plano comparativo, o recurso a tais grelhas pode tornar

imperceptiveis particularidades que conferem tonalidade propria a um

determinado universo social.

Quer se opte por uma ou outra tend6ncia classificadora, acresce que o

mesmo indivlduo podia desempenhar actividades diversificadas no quadro

produtivo, resultando dai que a ocupagio mediante a qual era identificado num

determinando documento seria uma das mtltiplas a que se dedicava, sem

possibilidade de destringa sobre qual seria a principal. Noutros documentos

ainda, registavam-se casos de dupla ou tripla ocupagSo. Em qualquer das

situag6es, a agregagSo e integragio em categorias amplas implica

normalmente a perda de informag6es que sempre podem enriquecer a

apreensSo de dindmicas sociais multifacetadas. Mas a decisSo final sobre a

integraqdo de todas as informag6es coligidas ou apenas de algumas delas

cabe ao investigador mediante avaliaq6o do mais adequado em fungSo dos

objectivos da investigaqSo.

Embora as grelhas de agrupamento s6cio-profissional consubstanciem um

processo de diferenciagSo baseado em crit6rios funcionais de enquadramento

da actividade produtiva, o exercicio analltico torna-se mais delicado quando

entra no territorio das desigualdades e tenta escrutinar a posiqSo dos

individuos e grupos no espaqo social em que se inserem. A sociologia tem

elaborado diversas conceptualizag6es e instrumentos anallticos com vista d

apreensSo dos princlpios de estruturag6o das sociedades contemporAneas e

respectivas dindmicaso.

Os historiadores, sobretudo de hist6ria social contempor6nea, inspiram-se

com frequ6ncia naqueles trabalhos para apreenderem, relativamente ds

6 Cf., por exemplo, Manfred Max Bergman e Dominique Joye, 2001, "Comparing Social Stratification

Schemas: CAMSIS, CSP-CH, Goldthorpe, lsco-88, and Wrigt", Cambridge Studies in Social

Research [http://www.sidos.ch/publications/e_mb_dj-comparing.pdf] e Heinz-Herbert Noll, 2001, op.

cit., pp.43-71.
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sociedades que estudam, os referidos elementos estruturadores. No entanto, a

panoplia de informaq6es que conseguem coligir 6, por vezes, algo lacunar

comparativamente ao volume e diversidade de indicadores que os soci6logos

normalmente convocam para aplicagSo das respectivas metodologiasz.

No presente estudo, as fontes partir das quais fizemos o levantamento de

designagOes ocupacionais integram a panoplia de recursos de

legitimaqdo/consolidaqSo do poder burocr6tico, sob a forma de documentagSo

destinada a p6r em funcionamento os mecanismos de legitimidade electiva - os

cadernos de recenseamento eleitoral. Trata-se, portanto, de materiais

sistematizados com vista d concretizaqSo daquela funqSo e, por isso mesmo,

familiarizados com o vocabul5rio ocupacional usado pela estatlstica

administrativa desenvolvida pelos poderes estataisa. Embora nio obedegam a

um enquadramento de tipo normativo e prescritivo, as listas de potenciais

eleitores eram invent6rios de pessoas, feitos no terreno, com vista a

distribuigSo de beneficios e controle das ac96es da comunidade - acesso ao

sufr6gio e elegibilidade. A sua corporizaqlo traduziu-se na disposiqSo gr6fica

da informagSo, normalmente em colunas, cujos conte[dos tendiam a

conformar-se a classes pr6-definidas. No caso da informagio coligida paru

efeito dos recenseamentos eleitorais, o levantamento sistemdtico de atributos

dos indivlduos relativamente 6 ocupagSo/profissio tinha uma dupla pertin6ncia:

meio auxiliar de identificaqSo da pessoa e indicagSo suplementat paru a

decisSo de inclusio, ou nio, no arrolamento.

E certo que, relativamente aos recenseamentos eleitorais do periodo

mon6rquico, de acordo com o que jd se explicou no Capitulo / do presente

7 Sobre as relativas dificuldades de uma mais enriquecedora troca de contributos entre a sociologia

e a hist6ria, nomeadamente no estudo da mobilidade social cf. Hartmut Kaelble, 1985, Social

Mobility in the / 9th and 20th Centuries, Warwickshire, Berg Publishers, pp.1 19-121 .

8 Sobre a evolugSo da estatistica em Portugal e o percurso de normalizaqSo da terminologia de

classificagSo s6cio-profissional cf. a bibliografia referida na nota 14 do presente capitulo, e, em

particular, Ant6nio Pinto Ravara, 1988, op. cit., pp.'l 161-1184;Maria Jos6 Carrilho, 1991, op. cit.,

pp. 11-29 e a <Mem6ria Descritiva> constante do Wll Recenseamento Geral da Populaq1o de /940.

Volume XXV, 1947, Lisboa, Bertrand, pp.27-60.
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estudo, a sua logica censitdria fazia com que a variSvel central para a

construqSo da lista fosse a classe de rendimento apurada atrav6s de impostos

pagos ao Estado. Ainda assim, a coluna das designag6es ocupacionais - nos

recenseamentos eborenses intitulada, em regra, <OcupagSo> - desempenhava

um papel de crit6rio auxiliar. lsso acontecia, por exemplo, quando um individuo

era identificado como bacharel na coluna das ocupag6es. Como a designaqSo

implicava um nlvel de habilitag6es acad6micas elevado, e a legislaqdo eleitoral

contemplava positivamente estas situaq6es, os cidadSos eram

automaticamente dispensados da prova de censo e incluldos nos cadernos.

Por outro lado, o escalSo de renda liquida necess6rio d inclus6o na lista devia

resultar da propriedade de bens moveis ou imoveis ou da comprovagSo de

"emprego inamovivef, requisitos cuja invocagSo tinha de se repercutir, de

forma coerente, na coluna da identificagSo ocupacionale. Por fim, as dificuldade

de ordem pr6tica no apuramento dos montantes das contribuiqOes conduziam

as autoridades recenseadoras a socorrerem-se de outros indicadores para

justificarem a inclusSo na lista e, nesses casos, a ocupagSo podia tornar-se

uma informagSo determinante - ser designado por propriet5rio favorecia

certamente a inclus6olo.

Neste contexto, as listagens de que dispomos, pela sua natureza,

mostram alguma plasticidade a aplicagSo de grelhas de classificagdo

inspiradas nos trabalhos de sistematizagdo desenvolvidos pelas autoridades

estatfsticas. Dai que se tenha optado por recorrer a proposta de classificagSo

da HISCO (Historical lnternational Standard Classification of Occupations -
ClassificagSo Histdrica lnternacional de Ocupagdes).

A HISCO nasceu a partir das necessidades sentidas por investigadores

europeus de v5rias nacionalidades, no decorrer de um projecto que tinha por

objectivos aferir padr6es de trabalho e de mobilidade social na Europa em

e Cf. nota 17 do Capitulo 1.

1o Cf. Nuno Luis Madureira (coord.), 2000, 1000 Ocupag1es Histhricas. Projecto para a Aniltr'se e

Classificagdo das OcupagOes. Historical lnternational Standard of Classification Occupation,

PACO/HISCO, Draft, version 1.O, pp.7-14 e Pedro Tavares de Almeida,1991, op. cit., pp. 33-96.
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perspectiva comparada e que usavam sobretudo fontes prim6rias parc

identificagSo das ocupag6es11. Numa pesquisa em que as referidas ocupaq6es

constituiam elemento fulcral para identificagio das posig6es sociais e padr6es

e fluxos de mobilidade social, a organizagSo dos resultados, de forma a tornar

posslveis comparag6es entre pa[ses, evidenciou a pertin6ncia de se

estabelecerem classificag6es ocupacionais comuns, reportando-se a conte0dos

similares.

Assim, os respons6veis pelo projecto tomaram como ponto de partida a

lSCO68 (lnternacional Standard Classification of Occupations - Classificagdo

lnternacional de Ocupag1es de 1968), desenvolvida pelo gabinete de estudos

da Organizagdo lnternacional do Trabalhotz. A este elenco acrescentaram

designag6es ocupacionais que, ap6s triagens e cotejos internacionais

efectuados na primeira fase do projecto, foram consideradas historicamente

relevantest3. Efectuaram os necessdrios reajustamentos face d codificag6o que

na |SCO68 correspondia a cada ocupagSo incutindo-lhe uma dimensSo

hist6rica e inclulram tr6s vari6veis subsididrias, igualmente transpostas em

codificag6o num6rica. Uma vari6vel correspondente ao estatuto, que permite

discernir os mestres dos aprendizes ou os estudantes dos graduados, por

exemplo. Uma vari6vel de produto, justificada pela necessidade de se integrar

informagSo relativa aos materiais usados no desempenho de uma determinada

11 Cf. Marco H. D. Van Leeuwen, lneke Maas e Andrew Miles eds., 2002, op. cit.. ou a pdgina

electronica http://historyofwork.iisg.nl/ (a consulta de 2009101112 remeteu para esta pdgina Web,

actualizada, do projecto). Uma sintese, em lingua portuguesa, sobre o projecto no 6mbito do qual

surgiu o sistema de indexagSo ocupacional em an6lise, as origens e objectivos do mesmo, assim

como uma explicagio detalhada da estrutura da HISCO pode ser encontrada em Tarcicio B.

Botelho, 2008, "Categorias de diferengas: ocupagio, "raEa" e condig6o social no Brasil do s6culo

XlX", Locus. Revista de Histdria, Volume 14 - N' 1,pp.195-228.

12 Segundo os autores do livro, em comparagio com outras classificaq6es produzidas pela

OrganizagSo lnternacional do Trabalho, a de 1968 tinha a vantagem de apresentar um elenco mais

amplo de ocupag6es e manter outras que, deixando de ser operativas para identificarem realidades

do mundo do trabalho desapareceram da classificagdo de 1988 (cf. Marco H. D. Van Leeuwen,

lneke Maas e Andrew Miles eds., 2002, op. cit., p.1O).

13 ldem, p.11.



213

ocupaQao, uma vez que em certos casos a definigSo da |SCO68 6 omissa

sobre tal aspecto, como por exemplo a nlvel do com6rcio. E uma varidvel de

relagSo, capaz de permitir a sistematizagio de dados sobre indivlduos

relativamente aos quais, embora n5o exista informag6o directa sobre a

respectiva ocupaqdo, de alguma forma se relacionam com o mercado de

trabalho, como por exemplo mulher de quinteiro (relaq6o de parentesco) ou

ourives retirado (relagSo temporal).

A vari6vel principal da HISCO foi concebida como uma classificagSo em

forma de 6rvore, sendo constitufda por nove grupos 'major', setenta e seis

grupos 'minor', duzentos e noventa e seis grupos 'unit' e mil seiscentos e

setenta e cinco grupos 'micro', ou categorias ocupacionais, numa logica de

classificaqSo que vai dos mais abrangentes para os mais pormenorizados. Os

grupos 'micro', compreendem, por sua vez, cerca de dez mil designag6es

ocupacionais, apresentadas em v6rias l[nguas.t+

la Algumas recens6es ao trabalho, para al6m de explicaram a org6nica e articulagdo interna do

sistema de classificagSo da HISCO, sublinham as potencialidades do seu uso em termos de

sistematizaqSo e possibilidade de comparagSo de resultados e, nalguns casos, apontam, aspectos

menos conseguidos, nomeadamente algum esquematismo e reducionismo na apreensSo dos

quadros e dindmicas sociais. Cf., nomeadamente: James Hamish, 2002, Review of Marco Van

Leeuwen, lneke Maas and Andrew Miles HISCO: Historical lnternational Standard Classification of

Occupations" Economic History Seruices, Aug. 30, URL:

http://www.eh.neVbookreviews/library/0534.shtml; ln6s Amorim, 2003, Marco Van Leeuwen, lneke

Maas and Andrew Miles, HISCO: Historical lnternalional Satandard Classification of Occupations,

Leuven: Leuven University Press, 2002, 441pp., Revista de Historia Econdmica e Social,2003, 2a

s6rie/'lo semestre, pp. 113-1 18 (esta autora sunlinha a"necessidade de se manterem no horizonte

reflexivo os contextos de ocorrdncia e as paisagens sociais concretal', at6 porque se " numa

primeira andlise as coordenadas de classificagdo se baseavam na organizagdo de tarefas com

sentido econdmico, rapidamente o contacto com a realidade historica identifica hetero-designag1es

ou auto-designagdes, fruto de complexas agregagdes que o tempo e o espago criaranl'); Raf

Vanderstraeten, 2003, Marco H. D. van Leeuwen, lneke Maas and Andrew Miles HISCO. Historical

lnternational Satandard Classification of Occupations, Leuven: Leuven University Press, 2002,

441pp., European Journal of Social Theory 6 (a), pp.489-496 ( destaca que o uso do sistema de

classificaqSo em causa n5o pode deixar de lado o estudo das condig6es sociais em que emergiram

as categorias de representag6o ocupacional e os m6todos de observaqSo usados pelas autoridades

estatisticas); J Hartmut Kaelble, 2004, Journal of Social History, Fall, p.226 (sustenta que a
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A Tabela no1 traduz as designag6es gen6ricas das categorias

ocupacionais relativas a cada um dos grupos 'major'. Os restantes grupos e

elencos ocupacionais cuja g6nese radica em cada um dos referidos grupos

'major' (ou grandes grupos ocupacionais. como tamb6m os designaremos), e

que correspondem a ocupaq6es apreendidas mediante um crivo mais fino de

sectores e actividades produtivas, i16o sendo invocados a medida das

necessidades do trabalho analitico; os grupos e ocupag6es que n6o integram o

universo ocupacional eborense n6o serSo discriminados.

Legenda: (1) Embora este c6digo seja indicativo de ocupagdo ou tarefas desconhecidas
e, por isso mesmo, n6o conste entre os grupos'major' da HISCO, faz-se aqui o seu elenco,
pois abarca um nfmero elevado de individuos em cada um dos recenseamentos usados.

Fontes: Marco H. D. Van Leeuwen, lneke Maas e Andrew Miles eds., 2002, HISCO:
Historical lnternational Standard Classification of Occupations, Leuven, Leuven University e
Nuno Lu[s Madureira (coord.), 2000, 1000 Ocupagdes Hist6ricas. Projecto para a Andlise e
Classificagdo das Ocupag1es. Historical lnternational Standard of Classification Occupation,
PACO/HISCO, Draft, version 1.0.

O desdobramento em grupos mais ou menos amplos permite uma not6vel

flexibilidade no manuseamento dos dados consoante os propositos do

investigador e, ao mesmo tempo, conserva intactas as possibilidades de

comparaQao com outros elencos de designag6es ocupacionais tratados

metodologiada HISCO n5o produziu uma classificagSo combinada das ocupag6es, niveis

educacionais e status) ;

Tabela nsl - Grandes Grupos Ocupacionais (HISCO)

Grupos'major' Categorias Ocupacionais

1 Ocupag6o / tarefas desconhecidas

ol1 Profissionais, t6cnicos e trabalhadores equiparados

2 Administradores, gestores e trabalhadores equiparados

3 Trabalhadores administrativos e equiparados

4 Trabalhadores do comercio e vendas

5 Trabalhadores dos servigos

6
Trabalhadores da agricultura, criagdo de animais e da floresta, cagadores
e pescadores

7/8t9
Trabalhadores da produgio e equiparados, operadores de equipamentos
de transporte e trabalhadores indiferenciados
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segundo os mesmos preceitos metodologicos. A apresentaqSo multilingue dos

milhares de ocupag6es codificados pelo projecto contribui para uma apreensio

mais rigorosa das tarefas e actividades correspondentes a uma dada ocupaqSo

e traduz o pr6vio esforgo de comparagdo efectuado pelos investigadores dos

diferentes Palsesls.

Em Portugal, o trabalho pioneiro a usar as propostas de classificagSo da

HISCO foi o projecto /000 Ocupagdes Histdricas, e os respectivos resultados

foram editados em versSo electr6nical6. Entretanto, outros investigadores

portugueses interessados no tema da mobilidade social em perspectiva

comparada tdm vindo a desenvolver o seu trabalho usando a HISCO como

crit6rio metodologicotz. Dispormos de trabalhos que sondaram as

potencialidades de aplicaq6o da HISCO a realidade portuguesa, foi um

adjuvante na opqSo de aplicagSo daquela proposta de classificaqSo ds listas de

ocupaq6es constantes dos recenseamentos eleitorais.

O elenco de designagOes que constituem os grandes grupos ocupacionais

da HISCO, e os restantes grupos em que cada um daqueles se desdobram,

implicam uma hierarquia funcional das profiss6es, pelo que a proposta de

classificagio em aprego nio pode ser tomada como tendo um alcance linear de

identificagSo de classes e estratos sociais.

Ainda assim, as possibilidades de leitura mais ou menos desagregada dos

conteudos sujeitos ao processo de classificagSo da HISCO, e o seu cotejo com

outros indicadores inclusos nos cadernos de recenseamento eleitoral

compulsados, podem contribuir para delinear hierarquias e posig6es,

relevantes paru a apreensSo dos elementos e do perfil de estratificagSo da

15 As ocupag6es, codificadas numericamente, s5o listadas por ordem alfab6tica em holand6s, ingl6s,

franc6s, alemSo, noruegu6s e sueco (cf. idem, pp. 339-432).

16 Cf. Nuno Luis Madureira (coord.), 2000, op. cit., (os materiais de que dispomos foram impressos a

partir da pagina electr6nica de divulgagdo localizada em http:/www.paco.iscte.ptl

17 Cf. Helder Adegar Fonseca e Paulo Eduardo Guimar6es, 2006, op. cit., e, dos mesmos autores,

2007, op. cit.. Ambos os artigos apresentados em encontros internacionais onde o tema da

mobilidade social e o debate sobre as quest6es metodol6gicas estiverem presentes.
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sociedade eborense das 0ltimas d6cadas de Oitocentos e primeiras de

Novecentos.

5.2 - Dados empiricos e critdrios de indexagdo das ocupagdes segundo as

propostas da HISCO.

A codificagSo, mediante os crit6rios da HISCO, das ocupag6es colhidas

nos recenseamentos eborenses, incidiu sobre os anos de 1891, 1910, 1911,

1918 e 1930. A excepq6o do de 19'10, todos os outros recenseamentos se

inscrevem num quadro de legislagSo eleitoral inclusiva, permitindo a

constituigSo de um elenco alargado de potenciais eleitores e bem assim da

respectiva identificagSo ocupacionalls. A consideragSo dos dados relativos a

1910 prende-se com dois aspectos, ligados entre si. Tendo em conta que os

documentos a partir dos quais pretendemos obter algumas conclus6es sobre o

universo ocupacional eborense sio os recenseamentos eleitorais pretende-se,

por um lado, monitorizar e incorporar na an6lise dos resultados a influ6ncia do

factor mudanga de regime politico, em relagSo a esse mesmo universo

ocupacional. Por outro lado, pretende-se apreender quais os sectores

ocupacionais que at6 entSo estariam eventualmente excluidos destes

arrolamentos politicos e que poderSo ter adquirido visibilidade mediante o novo

enquadramento legal de participagSo polftica propiciado pela Rep0blica.

O trabalho de codificagio efectuou-se manualmente, mediante a

atribuigio de um codigo de cinco digitos a cada uma das ocupag6es rastreadas

nos recenseamentos. O resultado da tarefa toi a <<Lista de lndexagdo das

Designagdes Ocupacionais Eborenses segundo os critdrio da HISCO. Dados

concelhios 189/, 19/1 e/930>>, em anexo ao Cap[tulo. O processo foi moroso e

sujeito a sucessivas correc96es. Tomaram-se as listas de designag6es

ocupacionais de cada um dos cadernos de recenseamento, procedeu-se i
respectiva actualizagdo ortogr6fica e, para eliminar alguns problemas quando

da ordenagdo dos elencos, retirou-se a acentuaqdo.

18 Para conhecimento mais detalhado da legislaqSo eleitoral em vigor ao longo do periodo

compreendido em andlise cf. o Capitulo 1 do presente estudo.
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A etapa seguinte foi o confronto de cada designagSo ocupacional coligida

com as listas de ocupag6es constantes do projecto /000 Ocupagdes Historicas

e com o proprio manual da HlSCOe. O primeiro recurso disponibiliza um

elenco. de termos e express6es ocupacionais usados em Portugal e je
indexados pelos crit6rios da HISCO. O segundo recurso, produzido pelos

autores da HISCO, 6 particularmente importante pelos pequenos textos que

sinteticamente descrevem as tarefas correspondentes a cada um dos grupos

ocupacionais codificados e, tamb6m, pelo facto de cada uma as ocupaq6es do

elenco estar identificada em franc6s, llngua cuja raiz latina facilita a percepqSo

das afinidades terminologicas com o vocabul6rio ocupacional portugu6s2o.

V6rias das designag6es inventariadas reportam-se a ocupag6es que ainda

hoje integram o elenco de classificag6es usado pelas entidades oficiais quando

efectuam levantamentos relativos d actividade economica e produtiva do pais.

Embora a distdncia temporal possa ter originado pequenas diferengas nos

desempenhos considerados sob id6ntica, ou muito aproximada, designagio,

pelo que pudemos apurar trata-se, em regra, da mesma realidade empirica.

Outras designaq6es remetem para um mundo do trabalho que entretanto foi

desaparecendo devido d perda de import6ncia de determinados sectores de

actividade e/ou pela introdugdo de processo de mecanizagdo.2l

tg Cf. Nuno Luis Madureira (coord.), 2000, op. cit .

zo A diversidade de linguas em que a lista de ocupag6es codificadas na HISCO resulta do facto de

os investigadores envolvidos serem de vdrias nacionalidades mas, sobretudo, deve ao prop6sito de

a listagem apurada ser operativa em diversos contextos nacionais e possibilitar estudos

comparativos. Tratou-se de nomear em diferentes linguas realidades ocupacionais semelhantes.

21 Para conhecimento dos especificos conteridos relativos ds m0ltiplas ocupag6es constantes dos

recenseamentos eleitorais, sobretudo aquelas que actualmente nao constam do vocabul5rio

ocupacional, buscSmos informag6es junto de pessoas que, devido d resili6ncia de algumas dessas

mesmas actividades ocupacionais podem ainda ser testemunhos das mesmas. Para al6m do

recurso a fontes orais, foram consultados alguns dicion6rios de lingua portuguesa, nomeadamente:

Diccionario de Lingua Portuguesa, 1793, Lisboa, Academia Real das Sciencias, Jos6 Maria

d'Almeida e Arafjo Corr6a de Lacerda, 1862, Diccionario de Lingua Portugueza, Lisboa, Francisco

Arthur da Silva ed., C6ndido de Figueiredo, 1899, Novo Diccionario de Lingua Portuguesa, Lisboa,

Livraria Editora Tavares Cardoso e lrmSos, 2 vols., Jos6 Pedro Machado, Diciondrio Etimologico de

Lingua Portuguesa,3a ed., Lisboa, Livros Horizonte, 5 vols., Frei Joaquim de Santa Rosa de Viterbo,
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Como os recenseadores em regra usaram apenas uma designagSo

ocupacional para cada inscrito no recenseamento num determinado ano, o

problema da dupla identificagSo ocupacional n5o se revelou premente. De

entre todas as listas de potenciais eleitores compulsadas, apenas em 1911 o

mesmo individuo apareceu identificado como not6rio e advogado e em 1918

um outro individuo era identificado como engenheiro e diplomata e outro ainda

como advogado e professor. N6o sendo estes dados relevantes para os

resultados da indexagSo, optou-se por considerar apenas a primeira das

designagOes ocupacionais em cada um dos casos mencionados.

Outras decis6es de indexagdo, porem, implicaram maior ponderaqdo

devido ds suas implicag6es sobre a identificagSo do perfil social concelhio. Os

exemplos que se seguem demonstram que as opqOes efectuadas implicaram

um constante di6logo entre as propostas da HISCO, as fontes e as informaq6es

disponiveis sobre o contexto socio-economico.

Apresentam-se de seguida os dois exemplos mais relevantes para efeitos

de apuramento dos grandes grupos ocupacionais, e do seu peso relativo, no

concelho eborense.

Uma questSo que desde logo se colocou foi a de decidir onde acantonar

designaq6es que, embora arroladas pelas autoridades recenseadoras como

correspondendo a ocupag6es e, por isso mesmo, descarregadas na coluna dos

cadernos de recenseamento assim intitulada, dificilmente se inscrevem no

desempenho de uma actividade econ6mica especifica, susceptlvel de evidente

indexagio pela HISCO. Tais designag6es disponibilizam informaq6es sobre

1962, Elucidiirio de palavras, termos e frases que em Portugal antigamente se usaram e que hoie

regularmente se ignoram,2 vols, (1" ed. 1798), Porto, Livraria CivilizagSo, Enciclopddia Luso-

Brasileira de Cultura, 1973, Lisboa, Editorial Verbo, e consideram-se igualmente as informag6es

constantes em Cincinnato da Costa e D. Luis de Castro, 1900, Le Portugal au Point de Vue Agricole,

Lisboa, lmprensa Nacional, Jos6 da Silva Picio, 1983, Atrav6,s dos Campos. Usos e costumes

agricolo-alentejanos, Lisboa, D. Quixote (ed. orig. de 1903), e em Jos6 Cutileiro, 1977, Ricos e

Pobres no Alentejo, Lisboa Sd da Costa, Helder Adegar Fonseca, 1986, op. cit., ConceigSo Andrade

Martins, 1997, "Trabalho e condig6es de vida em Portugal 1850-1913" Andlise Social, vol. XXXII

(142), pp.483-535, Paulo Eduardo Guimaries, 2006, op. cit., para al6m de diversas entradas da

Hist6ria do Trabalho e das Ocupagdes (Nuno Luis Madureira coord., 2002, Oeiras, Celta, 3 vols.).
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posiq6es de status e atributos de distingio, sobre a situaqSo do individuo em

relag6o ao respectivo ciclo de vida activa, ou mesmo sobre a exist6ncia de

rendimentos cuja origem nio se relacionava directamente com a posse de

bens ou com o desempenho de uma actividade enquadr6vel no vocabul6rio

ocupacional de uso coevo.

lncluem-se neste agregado os recenseados identificados pelos seguintes

termos: "proprietdrio", "bacharel", 'heformado", hposentado", "estudante" e

indivlduos vivendo de "sua ag6ncia". Deste elenco, as designaq6es com maior

incid6ncia quantitativa foram as de "proprietdrid' e "sua agdncid', embora a

segunda tivesse decrescido ao longo do perlodo investigado - uma andlise

mais detalhada desta evoluqSo efectuar-se-6 mais adiante no cap[tulo22.

No que concerne aos proprietdrios, conv6m n6o perder de vista que tal

designativo era elemento central para a definiqSo do regime censit5rio, em

vigor at6 d instauragSo da Rep(blica. De acordo com os preceitos legais

estabelecidos pelas sucessivas leis eleitorais, todos os indiv[duos cujos

rendimentos apurados se situassem acima de determinado montante podiam

ser incluldos no universo dos cidad6os com acesso d cidadania politica

expressa pelo direito de voto; e os que atingissem um patamar de rendimentos

superior tinham, para al6m disso, possibilidade de candidatar-se ao exerclcio

de cargos politicos electivos. O acesso d propriedade, de bens moveis e/ou

imoveis, modulado pelos crit6rios e montantes de apuramento de rendas

estabelecidos pela lei, estruturava um grupo que se identificava e distinguia, no

conjunto da sociedade portuguesa, pela possibilidade de exercicio de uma

cidadania activa. Sendo os cadernos de recenseamento documentos com uma

determinada funcionalidade no quadro do sistema polftico, hd que considerar a

hip6tese de uma eventual disposiqSo dos recenseadores eborenses em

induzirem determinados resultados quanto d configuragSo do universo eleitoral

concelhio.

22 Sobre esta quest6o cf. igualmente H6lder Adegar Fonseca e Paulo Eduardo Guimaries, 2009,

op. cit.
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Na regiSo de Evora os individuos identificados e conhecidos no seio da

sociedade coetdnea como <proprietdriosD eram, genericamente, possuidores

de pr6dios rfsticos e/ou urbanos, muito embora a dimensSo do respectivo

patrim6nio pudesse ser bastante diversificada23. E, embora o termo carega de

exactidio quanto d efectiva ocupagdo dos individuos assim reconhecidos, era

vector de estruturagSo do espago social local, aferido pelo prestlgio e poder

que a posse de bens conferia aos seus detentores.

Em relagdo ao processo de indexagSo pela HISCO, os <<proprietdrios>>

colocam dificuldades pela natureza algo difusa do seu desempenho

ocupacional. Alguns teriam uma posigSo distanciada em relagSo a

administragSo da casa e do patrimonio, outros teriam uma acqSo mais directa

na administragSo dos respectivos bens e mesmo na organizagSo da lavoura2a.

Entre a personagem do absentista e rentista e a do proprietdrio que geria os

seus bens e participava nas fainas agr[colas - no caso dos proprietSrios

fundi6rios - era possivel toda uma gradagSo de perfis que s6 o conhecimento

mais aprofundado sobre a traject6ria biogr6fica de cada indivlduo permite

destringar. Alguns destes indivfduos, com patrimonios cuja vertente fundi6ria

atingia maior ou menor expressSo, terSo mesmo podido desenvolver um perfil

de actuagSo que os aproximava dos <<gestores e administradores>> (grupo

'minor' 2-1). Ou que seria susceptlvel de os integrar no grupo dos

<<Trabalhadores da agricultura, criaqdo de animais e da floresta, cagadores e

pescadorea> (grupo 'major' 6), mais especificamente no sub-grupo reservado

aos <<agricultores em gerah> (grupo'minor'6-1), no qual foram incluidos os

recenseados designados como agricultores, lavradores, rendeiros e quinteiros.

23 Cf. HelderAdegar Fonseca, 1996a, op. cit, pp.185-201, idem, 1996b, op. cit., pp.711-74$,idem,

2003, "Agrarian Elites and Ecomomic Growth in the Portuguese Periphery of the 19th.:the Example

of the Alentejo in the Liberal Era (1850-1910), Social History, Vol 28, no 2, pp. 202-226, e Paulo

Eduardo Guimardes, 2006, op. cit., pp.36-45.

24 Sobre esta questSo cf. Helder A. Fonseca, 1989, 'A propriedade da terra em Portugal 1750-1850:

alguns aspectos para uma sintese> in Do Antigo Regime ao Liberalismo 1750 - 1850, (Fernando

Marques da Costa, Francisco Contente Domingues e Nino Gongalo Monteiro org.), Lisboa, Vega,

pp.213-240; ldem,2002, op. cit., pp. 181-216
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Termos que n6o seriam inverosimeis para a identificagSo ocupacional de

muitos dos recenseados eborenses arrolados nos cadernos eleitorais como

propriet6rios, bastando para tal fazer o cotejo nominativo com outras fontes2s.

Mas se as informag6es constantes nos recenseamentos eleitorais n5o ddo

resposta cabal a estas hip6teses dizem-nos, ainda assim, que durante a

Monarquia Constitucional, todos os indivlduos neles descarregados como

<proprietdrios>> partilhavam, do ponto de vista da cidadania polltica, de um

atributo de distingdo, com base no acesso d propriedade, que fazia deles

cidaddos activos do regime. Para al6m do significado economico, o acesso d

propriedade fundi6ria comportava uma dimensSo simb6lica que a tornava um

factor de distingSo e prestlgio particularmente operativo no campo politico,

identificando os seus membros como parte integrante da " elite censitdrid'26.

Pelos motivos enunciados, embora n5o perdendo de vista os tragos

dominantes da economia regional coeva27, optou-se por indexar os

2s Os estudos de Helder Adegar Fonseca sobre a sociedade e economia alentejanas (1996a e

1996b, op. cit.) e Paulo Eduardo GuimarSes sobre indfstria e negocios no Alentejo (2006, op.cit.),

nomeadamente, destacam o facto de, em resultado da fraca especializagSo da economia regional,

os agentes tenderem a algum grau de diversificagSo de investimentos e actividades, sendo esta

uma situagSo que favorecia o facto de em diferentes documentos, ou at6 no mesmo, um

determinado individuo ser mencionado como proprietSrio, lavrador, negociante ou industrial.

26 Cf. Adeline Daumard, 1970, Les Bourgeois de Paris au XlXe. Sidcle, Paris, Flamarion, p.52,

Chaussinand-Nogaret, J.-M. Constant, C. Durindin e A. Jouanna, 1991, Histoire des 4lites en France

du XV/6me. Au XXdme. Siicles, Paris, Pluriel, pp. 288-290, Maria Ana Bernardo, 1992,

Sociabilidade e Prdticas de Distingdo em Evora na Segunda metade do Sdculo X/X. O Circulo

Eborense, Evora, universidade de Evora (PAPCC, policopiado), p. 124, Jos6 Manuel Sobral, 1999,

op. cit., pp. 98-104 e 118-144, Helder Adegar Fonseca, 2002, op. cit., pp. 181-216.

27 Para conhecimento das caracteristicas dominantes da economia alentejana cf., entre outros,

David Justino. 1986, A Formagdo do Espaqo Econdmico Nacional. Portugal 18/0-19/3, vol. l,

Lisboa, Vega, pp. 391-407; Jaime Reis, 1993, "Latifrlndio e Progresso T6cnico: a DifusSo da

Debulha Mecinica no Alentejo, 1860-1930" in Jaime Reis, O Atraso Econdmico Portugu€s em

Perspectiva Hist6rica, Lisboa, lmprensa Nacional / Casa da Moeda, pp.87-155, ldem, 2000, "Causa

Hist6ricas do Atraso Econ6mico Portgu6s" in Jos6 Tengarinha (org.), Histdria de Portugal, 5,6o

Paulo, UNESP, pp.243-263, Helder Adegar Fonseca, 1996a, op. cit., pp.433-438, ldem,2004, op.

cit., pp.83-118, Paulo Eduardo Guimar6es, 2006, op. cit., p.495- 518.
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proprietArios pelo codigo -/ da HISCO. Crit6rio proposto para as situag6es em

que n6o existem informaq6es quanto ao preciso desempenho ocupacional, mas

sobretudo indicadores de statu*8 - neste caso objectivados na comum situagSo

de possidentes.

A expressSo (sua ag6ncia>, pelo que se apurou, abrangia individuos que

se dedicavam a actividades diversas, esporSdicas e/ou intermitentes, neg6cios

v5rios, transac96es comerciais, intermediagSo, atrav6s das quais usufrufam de

rendimentos dificilmente reportSveis a uma especifica actividade ocupacional2e.

Tendo em vista os fins e condicionalismos legais que determinavam o

arrolamento nos cadernos de recenseamento, os indiv[duos assim classificados

provavam dispor de meios de sobreviv6ncia pr6prios e independentes. Um

aspecto provavelmente valorizado pelas autoridades recenseadoras quando

incluiam nos cadernos indivlduos identificados mediante a referida designagSo

ocupacional. E 6 precisamente esta interpretagSo que fundamenta a opqSo de

agregagdo dos recenseados eborenses que viviam de <sua ag6ncia> pelo

indexante -1 da HISCO. Embora nio seja claramente um atributo de status, os

eborenses assim nomeados distinguiam-se por disporem de recursos

financeiros fora do trabalho dependente, dimensSo que deixa antever

similitudes com os indivlduos arrolados como <particulier[s]>, <independent[s]>

ou <homme[s] d'afaires) nos elencos da HlSCOao.

O termo <bacharel>, muito esporddico nos arrolamentos eleitorais

concelhios3l, usava-se com comprovativo da frequ6ncia e/ou conclusSo de um

ciclo de estudos superiores. Era um grau acad6mico, credencial, nio

esclarecendo a precisa actividade econ6mica a que o varSo assim identificado

2a Cf. Marco H. D. Van Leeuwen, lneke Maas e Andrew Miles eds., 2002, op. cit, p.25-30 e 315-329.

2s Cf. a nola 21 , relativa d bibliografia consultada para conferir os contetdos das designaE6es

ocupacionais.

e0 Cf. Marco H. D. Van Leeuwen, lneke Maas e Andrew Miles eds., 2002, op. cit,p.28-29 e 315-319

31 No recenseamento de 1891 contaram-se 5 homens identificados por <bacharel>>,2 por <bacharel

formado>, e 1 por <bacharel de direito>; s6 em 1918 o termo tornou a ser usado, rastreando-se 1

individuo <bacharel>; em 1930 registou-se 1 <bacharel de direito> e1 <licenciado em letras>.
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se dedicava. Os <estudante[s]>, representam um sector tamb6m pouco

expressivo no conjunto das designaq6es ocupacionais concelhias32. Em termos

de opgSo de indexagSo, integraram-se os bachar6is e os estudantes no grupo -

/ da HISCO, considerando que o principal factor de reconhecimento coevo

advinha do respectivo status educacional.

Os indivlduos identificados apenas como <reformado[s]> e
<aposentado[s]> eram igualmente residuais nos recenseamentos33. Nos

arrolamentos do periodo censit5rio apareciam, em regra, secundados pelo

lanqamento de um montante de censo que traduzia um rendimento anual

compativel com os valores requeridos ao exercfcio do direito de voto. Nos

casos em que tal n6o acontecia, intui-se que, dada a dimensSo relativamente

restrita do universo social e espacial em que estes individuos estavam

inseridos, a identificagSo nominativa e residencial, cruzada com o publico

conhecimento sobre a passada situaqSo ocupacional, fornecia 6s autoridades

recenseadoras as informag6es necess6rias para as decis6es quanto d sua

inclusSo nos caderno de recenseamento.

Na maior parte dos casos registados, as autoridades anotaram a

ocupagdo que o recenseado desempenhara e acrescentaram que o mesmo

estava na situagSo de reformado ou aposentado. Quando isso ocorreu, tomou-

se como crit6rio de indexag6o a informaqdo sobre o periodo activo da vida

laboral do individuo em causa. Nos restantes casos apenas fica comprovado o

seu afastamento da actividade. Como o arrolamento na fonte somente como

reformado ou aposentado nio permite que se identifique a especifica ocupagSo

desempenhada pelos indivlduos em causa, os procedimentos propostos pela

HISCO implicam que os mesmos sejam indexados pelo codigo ocupacional -/.

Pode ainda fixar-se a informagSo sobre esta dimensSo temporal da relaEso dos

32 O montante mais elevado foi atingido em 1918, quando 10 recenseados foram identificados com

estudantes; para al6m deste ano apenas encontramos 2 estudantes em '1910 e 1 em 1911.

33 Em 1891 aparece so 1 individuo foi identificado como aposentado, em 1910 e 19't1 os montantes

foramrespectivamentede4e5individuos,emlglSregistou-selaposentadoe2reformadoseem

1930 arrolaram-se 5 recenseados identificados somente como reformados na coluna das

ocupaq6es.
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indivlduos com o mercado de trabalho na coluna das " Classificaqdes

subsididriad'da HISCO a isso destinadasaa.

Destaque-se que as opg6es de codificagSo com maior incid6ncia

estrutural sobre o perfil de estratificag6o concelhio foram as respeitantes aos

<proprietdriQs]> e aos indivlduos vivendo de <<sua agdncia>>- Em todo o caso,

mesmo se as decis6es tomadas podem ser discutiveis, procurou-se ancor6-las

atendendo aos tragos fundamentais do contexto economico e social da regiSo

durante o perlodo em an6lise.

Outra decisSo com implicag6es relevantes para efeitos de representagdo

da estrutura social eborense foi a classificag6o dos <<trabalhadofiresl>>.

Segundo as indicagOes do manual da HISCO, os indivlduos assim

identificados desempenham actividades indiferenciadas susceptlveis de

integragSo no 'major' 71819, relativo aos <<Trabalhadores da produgdo e

equiparados, operadores de equipamentos de transporte e ainda trabalhadores

indiferenciados>> e devem ser indexados como <<trabalhador[esJ, sem qualquer

outra informag6o>> sobre o efectivo desempenho ocupacional (grupo 'micro' 9-

99.00) Porem, nas orientag6es destinadas a facilitar o processo de

classificaqio, o manual ressalva que tais <trabalhadores), desde que se

depreenda que afinal podem desempenhar "tarefas manuais simples na

34 A nogSo de que a documentaqSo hist6rica, em muitos casos, ao referir-se e/ou descrever a

ocupaqSo dos indivlduos n5o diz apenas respeito, de forma estrita, d sua actividade ocupacional,

levou a equipa que concebeu a HISCO a criar uma proposta de "Classificagdes SubsididriaC'

desdobrada nas vari6veis "Status", "Relation" e "Product". A vari5vel "Status" incorpora informag6es

sobre as suas v5rias dimens6es: economica, social, educacional e das hierarquias profissionais; a

variSvel "Relation" integra a vertente temporal da relagSo do individuo com a respectiva actividade

ocupacional, por exemplo, previsSo de vir exercer a ocupagSo no futuro, desempregado e,

naturalmente, reformado/aposentado e tamb6m informag6es sobre eventuais relag6es familiares

entre os individuos em contexto laboral, por exemplo, virjvo[a], filho[a], filho de negociante, etc; a

variSvel "Product" procura coligir informag6es sobre quais os produtos e mat6rias primas utilizados

quando a identificagSo ocupacional e omissa em relagSo aos materiais que sdo objecto da

actividade, situagSo mais frequente em actividades relativas ao sector dos servigos e do com6rcio.

Para conhecimento mais detalhado deste sistema de informaq6es complementares da HISCO e da

sua utilidade Cf. Marco H. D. Van Leeuwen, lneke Maas e Andrew Miles eds., 2002, op. cit, p.28-29

e 315-329 e tamb6m Nuno Luis Madureira (coord.), 2000, op. cit., pp.20-29.
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agricultura e mineragdd' devem ser classificados, respectivamente, nos grupos

dos " trabalhadores da agricullura e da pecudria" ("minor" 6-2) e dos " mineiros,

canteiros, brocantes e trabalhadores afind' ("minor" 7-1). As ditas orientag6es

especificam, ainda, que a classificagSo disponibilizada 6 flexlvel o suficiente

quer para acomodar quer a possibilidade de uma dupla codificagio quer uma

decisSo de indexagdo apoiada em informag6es de contexto - geogr6fico, s6cio-

econ6mico e temporal3s.

Esta ponderagSo do contexto eborense - a agricultura como sector de

actividade econ6mica predominante na regiao36 e o facto de as freguesias

rurais do concelho acolherem a grande maioria dos individuos identificados

como <trabalhador[es]>37 - justificou a opq6o de inclusSo dos mesmos como

<<Trabalhadores da agricultura, [...], (grupo 'major 6), especificamente na

categoria ocupacional"Trabalhadores da agricultura em geral ('micro'6-21.05).

Juntaram-se assim a outros recenseados eborenses identificados como

cavadores, empregados agricolas, ganh6es, jornaleiros, trabalhadores rurais,

rurais ou assalariados, embora o volume dos indivlduos assim nomeados fosse

bastante mais exlguo38.

No recenseamento de 1910 os indivfduos designados somente como

<<trabalhadofiesy'> corresponderam a nove por cento do total de recenseados,

mas nos restantes essa proporqSo foi ainda mais elevada, variando entre

as Cf. Marco H. D. Van Leeuwen, lneke Maas e Andrew Miles eds., 2002, op. cit., p.5-30 e 312 - 314

e Nuno Luis Madureira (coord.), 2000, op. cit., p.61 .

36 Cf., nomeadamente, a bibliografia citada na nola 27.

37 Nos recenseamentos compulsados, a proporgdo de inscritos como <trabalhadores> oriundos das

freguesias rurais do concelho correspondeu, em 1891, a70o/o do total de inscritos sob essa aquela

designagSo (433 em 618 individuos), em 1910 a70,4% (162 em 230 individuos) em 191'l a80,4%

(499 em 625 individuos) 1918 a 68,5% (442em 652 individuos) e em 1930 a 81,8% (668 em 816

individuos).

ss Cf. a nola 21 do presente capitulo para informagSo sobre a bibliografia consultada sobre o

significado das designag6es ocupacionais da regiSo.
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dezoito e vinte por cento3e. Os cadernos de recenseamento eleitoral

testemunham, assim, que uma parte significativa da populagSo masculina

eborense estaria, entre 1891 e 1930, ligada ao sector agrlcola, na situagSo de

prestagSo de trabalho dependente indiferenciado, aspecto que constitui um

elemento central para a caracterizag6o do perfil ocupacional e de estratificagSo

da sociedade eborense concelhia.

Trata-se, portanto, do conjunto mais marcante do 'major' 6 o qual, para

al6m deles, alberga ainda os recenseados identificados como ajudantes de

pecu6ria, abeg6es, ganadeiros, moirais/mourais, vaqueiros, boieiros, pastores,

cabreiros, porqueiros, eguaceiros, arrabad6es, escudeiros, capadores,

tosquiadores, cujos desempenhos no campo da pecudria requeriam um nlvel

mlnimo de especializaqdo e perfaziam um conjunto muit[ssimo mais exiguo que

o anteriormente identificado. Este deve ser interpretado tendo em atenqSo que

a agricultura fracamente mecanizada que d 6poca caraclerizava a regiSo+o

exigia volumes de m6o de obra superiores aos do sector pecu6rio. Alojaram-se

ainda neste grupo os seareiros, singeleiros e hortelSos que, embora pudessem

n5o depender de uma remuneragSo salarial para efeitos de sobreviv6ncia,

tamb6m se distinguiam dos rendeiros, quinteiros, lavradores, agricultores e,

sobretudo, dos propriet6rios, em relagdo A posse da terra.

As restantes decis6es em termos de indexagSo incidiram, genericamente,

sobre ocupag6es situadas no Ambito do mesmo grupo 'major' e, por isso

mesmo, sem efeitos pronunciados do ponto de vista estrutural.

Os casos que seguem dizem respeito a ocupag6es predominantemente

urbanas e, algumas delas, indicativas da materializaqdo no territ6rio concelhio

de avangos t6cnicos e tecnol6gicos relativos ao sector das comunicag6es e

transportes.

3e A relativamente exigua percentagem de recenseados identificados como trabalhadores no

recenseamento de 1910 deve ser entendida pelo facto de este ter sido elaborado ao abrigo da

legislagSo eleitoral restritiva de 1895 (cf. o ponto 1.2 do Capitulo 1). Nos restantes recenseamentos

usados essa proporglo foi a seguinte: (1891:20,3%; 1911: 17 ,9%; 1918: 18,7%,1930: 20,1%).

ao Cf. Jaime Reis, 1993, op. cit., pp.87-155.
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Os dados ocupacionais sobre cada indivlduo colhidos pelas autoridades

recenseadoras podiam ser mais ou menos meticulosos e, deste modo,

facilitadores, ou n6o, do processo de indexagSo baseado nas propostas da

HISCO. A consulta do recenseamento eborense de 1915, pela forma como os

dados foram captados, deu uma imagem bastante sistemdtica sobre os v6rios

servigos existentes d 6poca no concelho e, em particular, na cidade de Evora.

As autoridades arrolaram como potenciais eleitores boa parte individuos que

trabalhavam nos servigos do concelho, nomeadamente administragSo civil e

militar, comunicaq6es e transportes e, do ponto de vista da informagSo

residencial, indicaram o local de trabalho e n6o a resid6ncia privada. O

resultado foi uma imagem bastante completa da estrutura funcional e

hier5rquica dos v6rios servigos concelhios. Estas informag6es permitiram-nos

conferir que muitos individuos residentes no concelho, em outros

recenseamentos menos pormenorizados identificados apenas como

<aspirantQsl> ou <oficiflisl>. integravam provavelmente a administragio da

Fazenda, da Cdmara, do Concelho, do Governo Civil, da Junta Distrital, do

Tribunal, do Registo Civil, da CircunscrigSo lndustrial, das Obras P0blicas, dos

Correios e Tel6grafos, dos Caminhos de Ferro, etc., desempenhando as

tarefas que eram pr6prias dessa posigSo na estrutura funcional e hier6rquica

destes serviqos.

Tal quadro permitiu que fosse atribuldo o mesmo codigo HISCO aos

restantes recenseados identificados apenas como <<seryente>>, <<aspirante de

31> <<2o aspirante>, <<1o aspirante>, e se decidisse de forma similar em relaqio

aos identificados apenas como <<oficiab>, <</o oficiah>, <<2o oficr?b> <<3o oficiah>,

<oficial aposentado>... lnclufram-se nos <<Trabalhadores administrativos e

equiparadoo> (grupo 'major 3), com <<especializagSo desconhecida>>, (categoria

ocupacional 3-00.00). Fez-se a mesma opgSo de indexagSo em relagSo aos

identificados como <<servente de secretaria>>, <<servente de obras pibticast>

<aspirante da fazenda>, <<oficial da cdmara>>, ((/o oficial da administragSo do

concelho>, e ainda <<empregado na recebedoria>>, <<empregado no Registo

civih>, <<empregado de obras Piblicas>, entre outros. Todos os recenseados

referidos somente como <<empregad4slrr, foram igualmente indexados no
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'major' 3. Je indivlduos inscritos como <<empregadQsl de com6rcio>> foram

agregados aos ( Trabalhadores do comdrcio e vendas>> ('majo/4).

No caso dos recenseados identificados como trabalhadores dos Correios

e Tel6grafo, nomeadamente <<2o aspirante dos correios e telegrafo>> ou <<2o

oficial telegrafista>>, embora integrados no grupo 'major'3, foi-lhes atribuldo o

codigo reservado aos desempenhos ocupacionais ligados ao sector das

comunicag6es: < Trabalhadores administrativos dos coneios e teldgrafo. Com

especialZagdo desconhecida>> (categoria ocupacional 3-70.00). Ainda neste

sector das comunicaq6es, e tamb6m agregados no 'majol 3, mas com outros

codigos especificos de categoria ocupacional, inclulram-se os carteiros,

telefonistas, telegrafistas, distribuidores, distribuidores supra-numer5rios,

guarda fios, etc.

lgualmente considerados no grupo'major' 3, mas exigindo reflexSo quanto

ao acantonamento na respectiva categoria ocupacional e, tamb6m, certo

cuidado na manutenqSo de crit6rios na fase de indexaqSo ocupacional dos

vdrios recenseamentos, contam-se as ocupag6es de <<secretdrio>, <<secretdrio

administrativo>, <<escriturdrio>, <<arquivista>>, <<escrivdo da fazenda>>, <<escrivdo

de direito>, <<guarda livros>>... com conte[dos ocupacionais quase

inextrinc6veis entre si+t.

lnclulram-se ainda no referido grupo os <<aspirantfsl ferovidriQs]>>, os

<<oficiflisl ferrovidriQsl> e os <empregado[s] ferrovi6rios[o]>. A forte

probabilidade dos termos <aspirante>>, <<oficiab> e <<empregado> indiciarem,

nestes casos, o desempenho de tarefas administrativas relacionadas e

necess6rias ao normal funcionamento ao sector dos transportes ditaram a

opqSo pelo enquadramento dos individuos assim identificados no grupo 'major'

41 A consulta do Anexo ao Capitulo <Lista de lndexagdo das DesignagOes Ocupacionais Eborenses

segundo os critdrio da HISCO. Dados concelhios /891-/%A>, permite confer6ncia das decis6es de

indexagSo em relagSo a cada uma das ocupag6es mencionadas no corpo do texto. E provavelmente

permitird a detecgSo de algumas falhas na homogeneidade dos crit6rios. Por6m todas as

mencionadas ocupag6es se situam no mesmo 'major', com disting6es ao nivel da agregaqSo em

grupos 'unit'.
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3, integrados nos <<administrativos ferrovi4rios>> (categoria ocupacional 3-

99.60). Aqui se incluiram tamb6m os <<factorfesl> e os <<bilheteirQsl>>.

Mas os restantes trabalhadores ligados ao sector ferroviSrio foram,

genericamente, distribuidos pelo grupo'major'5 e pelo grupo'major' 71819.

Enquanto grande agregado, o'major' 5 engloba os desempenhos que em

sentido lato se reportam a prestagSo dos mais diversificados servigos,

traduzidos na express6o < Trabalhadores dos seruigoo>. Foi aqui que se

incluiram os ferrovi6rios que desempenhavam as tarefas de <<guarda

bordistflsl>>, <<guarda rondistflsl>>, <<guarda viflsl> e <<guarda bareirflsl>>, mais

especificamente no segmento da prestagSo <<Seruigos de protec7do> a

pessoas e coisas ('minor'5-8). lnvestidos de uma terminologia ocupacional que

deixava transparecer alguma complexidade funcional e mesmo uma din6mica

de afirmagSo de um campo profissional que remetia paru a reconhecida

importdncia e expansSo do transporte ferrovi5rio na sociedade da 6poca, os

individuos que assim eram designados exerciam tarefas diversas de protecgso

e vigildncia das vias f6rreas e outros equipamentos.

Os restantes trabalhadores dos caminhos-de-ferro registados foram

maioritariamente indexados na constelaqSo ocupacional constituida pelo'major'

7/8/9 dos <<Trabalhadores da produgdo [...]r.Um vastlssimo agregado que, por

se desdobrar em grupos ocupacionais mais restritos, contempla os

<<Trabalhadores manuais e operadores de equipamentos, trabalhadores das

docas e carregadores>> (grupo 'minor' 9-7). Foi aqui se integraram os individuos

identificados como <<ferrovidrios->> e ainda os <<auxiliares de via>>,

<<assentadores>>, <<guarda freiQsl>, <<faroleirQsl, <<fogueirQsl>>, <<maquinisf4s],

e <carregadorlesl>> e <<descarregadolfesl>>. O facto de em alguns dos

recenseamentos analisados ter sido apontada como resid6ncia, para os

indivlduos que exerciam estas actividades, a estag6o dos caminhos-de-ferro da

cidade ou alguns dos apeadeiros proximos, facilitou a indexaqao.

O exemplo dos trabalhadores ferrovi6rios evidencia como as organizag6es

dotadas de algum nlvel de complexidade comportam a exist6ncia de mriltiplas

categorias ocupacionais susceptlveis de disseminagSo pelos v6rios grupos
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'major' do espectro ocupacional proposto pela HISCO. O que implica, para

al6m de um desdobramento funcional, uma diversidade na natureza dos

desempenhos ocupacionais indiciadora de dindmicas de diferenciagio e

hierarquizagSo social no interior da propria organizaqSo.

Dai, precisamente, que a passagem pelo elenco ocupacional ligado ao

sector ferrovidrio ficasse incompleta caso nio fosse explicitado que os

<chefQsl de estagSo>, os <capatazfesJ ferrovi6rio[s]> e os <inspectofiesl

fenovidriofsl> foram inclu[dos, pela sua posigSo de comando, organizaq6o e

supervisSo de tarefas, no 'majol 2, dos <Administradores, gestores e

t ra ba lha dores e q u ipa ra dos.

Por via da sua integrag6o no 'majol 2, aqueles trabalhadores aparecem

no mesmo agregado, por exemplo, do <<governador civih>, do <<administrador do

concelha> do <<director da Casa Pia>>, do <<secretario geral do distrito>, do

<<director de obras piblicas>>, do <intendente de pecu6ria>>, do <<chefe de

conseruagdo>, do <<delegado do tesouro>>, do <chefe de repartigdo de

finangast>, e do <<director do coreio>. Estas ultimas designag6es ocupacionais

reportam-se, genericamente, a actividades de autoridade e direcqdo no dmbito

dos servigos da administragdo perif6rica do Estado. Mas a proposta de

classificaqSo da HISCO admite tamb6m que se integrem no 'major' 2ou outros

desempenhos de nlvel similar, tanto os que dizem respeito a desempenhos no

sector privado, como outros sobre os quais nio 6 possivel apurar informag6es

mais detalhadas. Seguem-se alguns exemplos: <<director do gaz>>, <<industriah>,

<empreiteiro>.

A opgSo de integragSo neste grupo'majol 2 dos <<capatalesl>>, uns,

ferrovi6rios, j6 mencionados, outros de obras publicas, outros da c6mara,

outros ainda identificados como <<capatafesl agricolafsl>>, assim como os

<<encarrega,o[os]r, os <<condutotles] de obras pilblicao>, os <<ecdnom{s]> os

<<feitofiesl>>, os <<mordom4os], e os <<olheirQsl>> pode ser menos evidente.

Por6m, a exist6ncia de v6rios niveis de agregagSo na estrutura de classificagSo

da HISCO - a denominagSo 'major' corresponde ao patamar de agregagSo

mais abrangente -, permite que cada uma das diversas designag6es
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ocupacionais, se bem que incluidas no mesmo 'major', sejam tamb6m

acantonadas nos adequados grupos 'minol e'unil , de acordo com o respectivo

sector de actividade e as tarefas que genericamente lhes sio atribuidas+2.

Destaque-se, ainda, que este 'major' diz respeito ao agregado menos

numeroso, em todos os recenseamentos analisados. Um aspecto a que n6o

ser6 alheio o facto de a nota comum de todos os desempenhos ocupacionais

supra enumerados ser precisamente o exerclcio de actividades de comando,

organizaqdo e supervisSo dos demais trabalhadores.

Em relag6o ds ocupaq6es de car5cter mais t6cnico ('major' 0/1), por a sua

nomenclatura e, em grande parte, as respectivas compet6ncias, ser pr6xima d

terminologia actualmente usada pelas v5rias entidades classificadoras

oficiaisa3, o processo de indexagSo n6o implicou particulares ajustamentos nem

requereu uma contextualizagSo propria. llustram esta situagSo, nomeadamente,

os indivlduos identificados como professores, engenheiros, julzes, not6rios,

m6dicos, farmac6uticos, assim como as designag6es ocupacionais ligadas ao

sector eclesi6stico.

a2 Confronte-se a estrutura de desdobramento do 'major' 2 proposta e explicada no Manual da

HISCO, (Marco H. D. Van Leeuwen, lneke Maas e Andrew Miles eds., 2002, op. cit pp. 142-154)

com a indexagSo ocupacional por n6s adoptada (documento <Lista de lndexagdo das Designagdes

Ocupacionais Eborenses segundo os crit6rio da HISCO. Dados concelhios /89/, /9// e/93A>, em

Anexo ao Capitulo 5).

a3 Traduzindo a valorizagdo do conterido funcional da actividade e o dominio, por parte das

autoridades recenseadoras locais, da terminologia usada para identificagSo das profiss6es que

implicavam saberes e compet6ncias t6cnicas mais especificas, que implicavam normalmente a

frequGncia de percursos escolares longos e/ou necessitavam do reconhecimento dos pares

credenciados para o efeito. Sobre o tema da emerg6ncia em Portugal de uma sociedade das

profiss6es e refer6ncia a alguns estudos sobre o tema no contexto portuguEs cf. Maria de Lurdes

Rodrigues, Sociologia das Profissdes,1997, Oeiras, Celta, pp.129-136. Refira-se, ainda, no plano

internacional, a titulo meramente indicativo, o trabalho de Maria Malatesta, (1995, Society and

Professions in ltaly, 1860-1914, Cambridge, Cambridge University Press), sobretudo a lntrodugdo,

na qual a autora procura apresentar uma perspectiva comparativa sobre esta problemdtica ou uma

slntese mais recente, Hannes Siegrist, 2004,"The professions in the Nineteenth Century europe", in

The European Way: European Societies During the Nineteenth and Twentieth Centuries, Hartmut

Kaelble (ed.) Berghahn Books, pp. 68-88.
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5.3 - Recenseados, categoias ocupacionar's e diferenciagiio funcional:

linhas de tenddncia

A presente sondagem, de natureza quantitativa, tem como objectivo

perscrutar a existGncia de uma eventual conexio entre e evolugSo do numero

de recenseados e do n0mero das categorias ocupacionais que os

identificavam. Como ponto de partida para esta prospec96o situa-se a hipotese

de uma crescente diferenciagio ocupacional e funcional ao longo do periodo

em an6lise, bem como a sua desigual efectivagio no espago intra concelhio,

usando como crit6rio de aferigSo os jd conhecido agrupamento em freguesias

rurais e urbanas.

Usam-se as informag6es ocupacionais nio exactamente como aparecem

inscritas nas fontes para efeitos de identificag6o de cada um dos potenciais

eleitores mas agregadas mediante a proposta de indexagdo por grupos 'micro'

da HISCO, as chamadas categorias ocupacionais. Os grupos 'micro'

correspondem ao patamar de agregagdo que menos se distancia dos dados

emplricos mas implicam j6 algum trabalho de classificagio e sistematizagSo em

relagdo a eles.

Os exemplos que se seguem s6o ilustrativos do tipo de operag6es de

indexagSo que se efectuam ao nivel dos grupos 'micro'. Os responsSveis pela

elaboragio dos cadernos inclulam nas listas individuos que identificavam como

<<guardflsl>>, <<guardalsl rurflisl>>, <<guarda canos)>, <guardflsl do mercado>>,

<<guardflsl do teatro>,<<guardalsl nocturnolsl>>,<guardalsl rondistalsl>>,

<guardflsl bordistflsl>>, e <<zeladofiesl. Designag6es diversas que se incluem,

todas elas, na categoria ocupacional dos vigilantes a pessoas e coisas ('micro'

5-89.40); crit6rio similar de agregagSo se aplica aos recenseados designados

como com <<forneirQsl>, <<padeirQsl> e <confeiteiro[sl, fabricantes de pdo e

pastelaria em geral ('micro' 7-76.10); os <<fenadorlesl>>, <<fereirQsl>> e

<<malhadofiesl de ferro> categoria dos ferreiros (grupo micro 8-31.10); os

<sapateirQs]) e <<tamanqueirolsl>, sapateiros em geral ('micro' 8-01.10); ou
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ainda os <<alvan6u[s]>, <pedreiro[sl>>, <<mestrfsl de obrast>, e <<seruentQsl de

pedreiro>, trabalhadores da construgSo em geral ('micro' 9-51 .20).

Embora casuisticos, estes exemplos demonstram que num dado universo

ocupacional as categorias sio menos numerosas que as designag6es

ocupacionais e asseguram um maior rigor no apuramento de uma eventual

tend6ncia de diferenciagSo funcional, uma vez que eliminam os particularismos

e especificidades dos usos terminol6gicos locaisaa.

A Figura 1 (pag. seguinte) disponibiliza sob a forma de indice a tend6ncia

evolutiva, ao longo das quatro d6cadas em estudo, das vari6veis recenseados

e categorias ocupacionais. Ambas foram tratadas tendo em atengSo os totais

concelhios e a segunda foi ainda analisada mediante o criterio de

desdobramento por grupos de freguesias. Com esta operagSo pretende apurar-

se at6 que ponto as dinAmicas de diferenciagSo funcional das ocupaq6es

eborenses sio legiveis no contexto de uma dicotomia entre meio urbano e

espago rural. A transposigSo dos valores absolutos em indice facilita a

comparagSo da trajectoria de cada uma das vari6veis entre si, e em relaqSo a

si pr6prias, ao longo do tempo.

Os dados relativos aos totais concelhios evidenciam um acr6scimo global

do lndice das categorias ocupacionais entre 1891 e 1930, embora de

moderada amplitude e com ritmo diversificado. J6 os valores do indice de

recenseados apresentam uma linha de tendencia mais pronunciada, pese

embora a assinalSvel contracgSo do universo dos potenciais eleitores verificada

em 1910+s.

aa O <<Elenco de DesignagOes Ocupacionais para /89/, /91/ e /93A>, em Anexo ao Capituto 5,

sustenta o que se afirmou. E uma de lista designag6es ocupacionais tais como estas foram inscritas

em cada uma recenseamentos - efectuou-se a aclualizagdo ortogr5fica - e na coluna seguinte

aparece o c6digo de indexagSo de cinco digitos correspondente ao respectivo grupo 'micro' onde se

integra, ou seja, a categoria ocupacional onde se integra cada uma das ocupag6es inventariadas.

a5 O recenseamento de 1910 foi elaborado num contexto de vigOncia legislag6o eleitoral restritiva

aprovada em 1895 (para mais informag6es sobre este assunto cf . o Capitulo /)
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Figura ns1 - Evolugio dos indices dos montantes de recenseados e de categorias
ocupacionais. Totais concelhios e por grupos de freguesias.

----iO-- 56 Extra-muros: Cat. Ocup.

--l-Freguesias Rurais: Cat. Ocup.
- - ] - .Totais Concelhios: Recenseados

-t.- 
Freguesias lntra-muros: Cat. Ocup.

+Ie Totais concelhios: Categorias Ocupacionais

Fontes: Tabela n3, em Anexo ao
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O periodo mais relevante do ponto de vista do crescimento do nfmero de

categorias ocupacionais parece ter acontecido nas duas d6cadas que

culminam em 1911. Nesse intervalo de tempo, o indice das referidas categorias

ocupacionais aumentou oito pontos em contraponto com os vinte anos

seguintes, nos quais a situagSo foi de estabilidade. Este perfil contrasta com a

acentuagSo do fndice de crescimento da varidvel recenseados, que atingiu

quinze pontos entre 1911 e 1930, contra os dez registados entre 1891 e 1911.

Sendo certo que globalmente parece existir uma moderada correlagSo (0,6)46

entre os indices dos recenseados e das categorias ocupacionais, a evolugao

temporal dos primeiros s6 em parte se repercutiu numa maior diversidade de

categorias ocupacionais.

De facto, a contracgSo de recenseados constatada em 1910 parece n5o

ter influenciado o delinear de uma traject6ria de diferenciagSo funcional

perceptlvel no plano concelhio. E, entre 1891 e 1910, esboga-se mesmo uma

46 Cf. os valores de correlaqSo incluidos na Tabela no2 em Anexo ao Capitulo.
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linha de tend6ncia inversa entre a vari6vel 'recenseados' e a vari6vel

'categorias ocupacionais'.

Mas esta constatagio deve ser ponderada com o facto de parte da

diferenciag6o funcional registada entre 1891 e 1911 ter ocorrido entre o 0ltimo

recenseamento mon5rquico (1910) e o primeiro republicano (1911). Em

recenseamentos que distam entre si cerca de um ano, o lndice de crescimento

das categorias ocupacionais superou o verificado entre 1891 e 1910, ou seja,

ao longo dos vinte anos anteriores.

Considerando todo o periodo em an5lise, 6 veroslmil concluir que o

impulso no afluxo de recenseados proporcionado pela primeira legislagio

eleitoral da Rep0blica acomodou a quase totalidade do espectro de

diferenciagSo ocupacional existente no concelho de Evora d 6poca e que o

mesmo n6o ter5 sofrido alteragOes significativas nas duas d6cadas seguintes.

Embora o universo dos recenseados tivesse continuado a expandir-se, o

mesmo ndo sucedeu com o correspondente montante das categorias

ocupacionais verificando-se at6, entre 1911 e 1930, uma correlagio negativa (-

0,7) entre os valores das duas vari6veis+2.

O desdobramento espacial, por sua vez, mostra que a trajectoria do

lndice de categorias ocupacionais dos residentes nas freguesias rurais do

concelho tem um comportamento muito aproximado ao do total dos

recenseados concelhios, demonstrando um elevado grau de correlagao (0,9)48.

J6 no capltulo anterior se sublinhou que no universo eleitoral de 1911, e,

por norma, nos recenseamentos realizados em condig6es de maior

acessibilidade legal ao direito de sufrSgio, o alargamento se teria feito,

sobretudo, mediante recurso a potenciais eleitores com resid6ncia nas

freguesias rurais do concelho, os quais adquiriam assim maior peso no total do

recenseados concelhios. Pode agora acrescentar-se que essa leva de

a7 Cf. os valores de correlagSo entre as vari5veis recenseados e categorias ocupacionais concelhias

entre 1 91 1-1 930, Tabela no2 em Anexo ao Capitulo 5.

aB ldem.
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recenseados de origem rural nao foi contributo relevante para a diversidade

das categorias ocupacionais concelhias.

Para al6m de estreitamente dependentes do fluxo e refluxo das inscriq6es

dos potenciais eleitores, quando se compara, em valores absolutos, o montante

das categorias ocupacionais dos residentes na Srea rural com o dos residentes

na cidade, fica evidente que o primeiro era muito inferior o segundo. Daqui se

depreende que a diferenciagSo ocupacional foi sempre mais elevada na cidade

que no resto do concelho, ao longo de todo o perlodo em anSlise.

Mas o que os valores absolutos e os indices tamb6m mostram 6 que ter6

sido a cidade intra-muros a protagonista do perlodo mais expressivo de

diversificagSo funcional ocorrido no concelho (1891-1911). E, como aquele

espago sempre acolheu mais de cinquenta por cento dos recenseados

eborenses4e, a sua dindmica foi determinante para a configuragSo do ritmo de

diferenciag6o funcional concelhio, pese embora o facto de entre 1911 e 1930 a

56 extra-muros e as restantes freguesias rurais terem ostentado um ritmo de

diversificagdo ocupacional superior ao verificado intra-muros.

A comparagdo entre as categorias apuradas em 1891 e 1911 deixa no

entanto antever que esta traject6ria de diferenciaq6o resultou

fundamentalmente de dois factores. O primeiro, h6 que considerar a hipotese

de uma maior especificagSo da terminologia ocupacional de 1891 para 1911,

de modo que uma designagSo que anteriormente era indexada numa

determinada categoria, aparecendo mais detalhada no recenseamento

seguinte acabou por ser indexada noutra categoria, embora dentro do mesmo

grande grupo ocupacional. O segundo, que pode ser complementar em relagdo

ao anterior, decorre de alguns sectores de actividade terem adquirido maior

peso na economia local e, assim, propiciarem o aparecimento e/ou uma maior

visibilidade de determinadas ocupag6es e categorias ocupacionais. Est6o neste

caso, por exemplo, as ocupag6es ligadas ao desenvolvimento dos transportes

e das comunicag6es.

as Cf. Tabela no1 --DistribuigSo dos Recenseados e dos Elegiveis pelas Freguesias do Concelho de

Evora (1891 - 1930) em Anexo ao Capitulo 4.
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Em relagSo ao transporte ferrovi6rio, as refer6ncias das p6ginas

anteriores s6o elucidativas sobre a variedade de categorias ocupacionais a ele

ligadas. Neste ponto da nossa reflex6o deve avanQar-se que entre 1891 e 1930

essa mesma variedade se acentuou. Situando-se a linha de caminho de ferro,

a estagSo ferroviSria e alguns apeadeiros na zona extra-muros da freguesia da

56, compreende-se que isso tenha contribufdo para o relativo destaque desta

zona adjacente ao espago amuralhado em termos de diversificagdo funcional

entre 191 1 e 1930, com acima se referiu.

Em relag6o aos transportes e comunicag6es vi6rias constata-se que a

lista dos almocreves, carreiros e cocheiros, compilada em 1891 foi, nos

recenseamentos seguintes, enriquecida com os chafeurs, alugadores de carros

e alquiladores. E no ramo comunicag6es telegrdficas e telef6nicas, ao elenco

de carteiros, telegrafistas, distribuidores e guarda-fios relativo a 1891

adicionaram-se posteriormente os telefonislas, os estafetas e os fi6is dos

correios e teldgrafos. Uma fileira ocupacional que a Rep[blica fez confluir ao

universo dos recenseados eborenses foram os militares de patentes inferiores,

nomeadamente os sargentos, os cabos, ou ainda os corneteiros, os clarins, e

mesmo os carcereiros. Estes nlveis inferiores da hierarquia j6 integravam

certamente o aparelho militar sedeado em Evora em 1891 mas so a partir de

191 1 passaram a figurar no elenco de potenciais eleitores.

O 0ltimo exemplo 6 particularmente pertinente para demonstrar o alcance

da diversificaqSo funcional apurada com base no n0mero de categorias

ocupacionais relativas aos recenseados com residGncia no espaQo intra-muros.

A maior parte dessa aparente diversificaqSo funcional decorreu de um efeito de

visibilidade em relagSo a determinados sectores ocupacionais, impulsionado

pela mudanqa de regime politico e pelas alterag6es dos requisitos legais para

inscrigio nos cadernos de recenseamento. Esse efeito, com particular

evidOncia no perlodo de 1891 a 1911, dificilmente pode ser tomado como

indfcio de uma expressiva trajectoria de crescente diferenciagSo funcional no

Ambito do universo ocupacional dos recenseados eborenses para aquele

per[odo.
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Em suma, no que diz respeito d questSo da diferenciagSo funcional, numa

perspectiva diacronica e, tamb6m, de comparagSo entre o espago urbano intra-

muros e o resto do concelho eborense, a analise efectuada com base nos

recenseamentos eleitorais indicia uma fraca din6mica de diferenciagSo no

conjunto do concelho. Neste quadro, as freguesias intra-muros representam,

sem dfvida, o p6lo de diferenciagdo mais relevante.

5.4. - Recenseados e categorias ocupacionais um pad6o de

distribuigdo?

A indagagSo sobre a traject6ria de diferenciaqSo funcional p6s em

evid6ncia uma dimensSo da relagdo entre as vari6veis 'montante de

recenseados' e 'numero de categorias ocupacionais' cuja exploragSo pode

revelar-se com interesse para a caracterizagdo do perfil social concelhio.

A metodologia que se segue poderd contribuir paru aprofundar as

interpretag6es sobre o tema da diferenciagdo funcional aferido pelo modo de

distribuigSo dos individuos pelas categorias ocupacionais, em diferentes

u n iversos esp6cio-tem porais.

No caso eborense, a elevada amplitude da distribuigSo dos recenseados

pelas categorias ocupacionais contabilizadas para cada um dos

recenseamentos implicou, para efeitos anallticos, a construg6o de classes de

montantes de recenseados, com intervalos de progressdo geom6trica. O

n[mero de classes criadas assim como os valores dos respectivos intervalos

de classe estSo expressos na Figura 2 @es.seguinte).

As outras vari6veis usadas nesta exploragSo foram a percentagem do total

de categorias ocupacionais correspondente a cada uma das mencionadas

classes (A) e, tamb6m, a proporgdo de recenseados captados em cada uma

delas (B). Apuraram-se estes valores para os recenseamentos de 1891 ,1911 e

1930. A Figura 2 6 a prqecgSo grdfica dos resultados da andlise efectuada.
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A distribuigSo dos recenseados pelas respectivas categorias ocupacionais

mostra a exist6ncia de uma muito desigual distribuigSo daqueles pelas

categorias contabilizadas em cada um dos recenseamentos. Por um lado, um

elevado montante de categorias ocupacionais caracteriza-se por, em relaqSo a

cada uma delas, corresponder um exlguo numero de recenseados. Por outro

lado, um reduzido nfmero de categorias acolhe uma elevada proporgSo do

conjunto dos recenseados eborenses. Este perfil de distribuigdo demonstrou

uma assinal6vel regularidade em cada um dos recenseamentos analisados e

parece identificar um padrSo que compreende uma amostra representativa do

universo dos adultos masculinos residentes no concelho de Evora entre 1891 e

1 93050.

50 Para informagSo mais detalhada da percentagem de adultos maiores de idade com resid6ncia

eleitoral no concelho de Evora captados em cada um dos recenseamentos analisados cf. o Capitulo

2 do presente estudo.

Figura 2 - Padrio de distribuigio do montante de recenseados pelas categorias
ocupacionais. Concelho de Evora (1891, 1911 e 1930).
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Em 1891 e 1911, aproximadamente metade das categorias inventaridas

em cada um dos recenseamentos situava-se na Classe <5, ou seja, cada uma

das ditas categorias inclula menos de cinco recenseados cada. Em 1930 esta

polarizaq5o esbateu-se um pouco mas atingia anda assim quarenta por cento

do total de categorias ocupacionais daquele ano (cf. a variSvel A da Figura 2).

Olhando paru a percentagem de recenseados que esta Classe acolhia, verifica-

se que a mesma era muito baixa e acompanhou a tenddncia de decr6scimo

constatada quanto ao respectivo nUmero de categorias em cada um dos

recenseamentos. SituaqSo que reforga a nogSo de existOncia de um padrSo de

distribuigSo que se mant6m ao longo de todo o periodo.

Nesta Classe, pontuam praticamente todas as categorias ocupacionais

usadas para indexagio dos recenseados eborenses nos anos analisados.

Por6m, algumas dessas categorias tendem a tornar-se menos presentes

nas Classes em que o ntimero de recenseados por categoria aumenta. lsto

acontece sobretudo com as categorias que integram os grandes agregados

ocupacionais dos profissionais, tdcnicos e trabalhadores afins, (grupo 'major'

0/1) e dos dirigentes polfticos e da administragdo, e outros trabalhadores com

desempenhos ao nivel da gestSo e direcASo ('major'2).

Em relag6o ao primeiro agregado referido, as categorias a[ indexadas

exigiam: ou uma formagSo escolar relativamente mais elevada e, por vezes, de

nlvel superior, como era o caso, por exemplo, dos engenheiros, m6dicos,

veterin6rios, agr6nomos, juizes, not6rios, delegados, procuradores,

solicitadores, conservadores, inspectores escolares, professores; e/ou a
disposigSo de saberes e compet6ncias especificas, dos farmac6uticos, dos

enfermeiros, dos m0sicos, dos desenhadores, dos fot6grafos, etc., mas nio
incluidos no universo dos trabalhadores da produgSo ('major' 71819).

Fogem d tendOncia mencionada, embora incluldos no grande agregado

ocupacional dos profissionais tecnicos e afins, as categorias ocupacionais onde

se incluem os professoressl e os v6rios membros da hierarquia eclesi6stica

51 Nos recenseamentos compulsados verificou-se que em alguns casos os individuos eram

identificados apenas como professores, sem qualquer informagSo adicional, noutros era referido o
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(arcebispo, c6negos, p5rocos, padres, presblteros)s2. Quer um quer outro

grupos contavam com volumes de inscritos que os situavam em Classes que

acolhiam um mais elevado montante de inscritos por categoria ocupacional e,

assim, o seu peso no grande agregado dos profissionais, tdcnicos e

trabalhadores afins.

No caso dos professores, registou-se um acentuado aumento do seu

numero entre 1891 e 1930. Embora a Rep0blica, ao afastar o espectro do

impedimento censit6rio, possa ter contribuldo para uma maior visibilidade

eleitoral do grupo, registou-se um efectivo aumento no concelho eborense e,

sobretudo, na cidade, dos indiv[duos que desempenhavam funq6es docentess3.

Esta tendOncia foi particularmente vislvel nas segunda e terceira d6cadas do

s6culo XX e consolidou este grupo, que se distinguia pelo seu capital cultural,

como mais numeroso entre as categorias relativas ao grande agregado

ocupacional dos profissionais e tdcnicos e trabalhadores afins.

E certo que os professores rivalizavam nesta posigio com os individuos

que integravam o sector clerical. Uma situagSo que se explica pela importante

estabelecimento a que estavam ligados ou o grau de ensino em leccionavam. Nesta riltima situaqSo

insere-se o grupo de recenseados identificados como professores do Liceu, uma refer6ncia que

remetia para a importdncia desta instituigSo de ensino no contexto da cidade, d 6poca.

Em termos de indexagSo, o nosso entendimento das propostas da HISCO ditou a seguinte opg6o:

os recenseados referidos apenas como professores foram acantonados na categoria dos

professores de nfvel e especializagdo desconhecida ('minor' 13020), os referidos como professores

do liceu e os designados como professores da escola industrial incluiram-se na categoria dos

professores do ensino secunddrio com especializaq1o desconhecida ('micro' 13200); os professores

primdrios indexaram-se na categoria dos professores de primeiro nivel ('micro' 13320).

52 Categoria ocupacional dos ministros da religi5o ('micro' 14120). Embora a sua posigSo na

hierarquia religiosa pudesse ser muito diversificada, o nosso entendimento quanto aos crit6rios de

indexaqSo da HISCO ditaram a opg6o pela sua inclusSo numa s6 categoria ocupacional.

s3 No recenseamento de 1891, 19 recenseados estavam inscritos como professores, em 1911 esse

nfmero ascendia a 24 individuos (0,7% do total de recenseados em ambos os anos) e em 1930

contabilizavam-se j5 51 recenseados identificados como professores (correspondendo ent5o a 1,3o/o

dos recenseados eborenses arrolados nesse ano). Cf. a Tabela de Frequdncia de Recenseados e

de Categorias Ocupacionais por Classes de Montantes. Dados concelhios de 1891, 19// e /930,

em Anexo ao Capltulo.
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posigao que a cidade ocupava em termos regionais no plano do ensino e no

plano da organizag6o eclesi6stica e se projectava numa expressiva presenqa

das ocupag6es correlatassa.

Por6m, as trajectorias de cada um destes dois grupos ocupacionais

tiveram um sentido inverso. Enquanto os primeiros apresentavam um crescente

peso na estrutura ocupacional dos recenseamentos eborenses, os segundos

viram esse peso diminuidoss. Se o regime republicano tendia a esbater a

presenga clerical no campo polltico, embora dal nio possa depreender-se uma

concomitante perda de importdncia na sociedade eborense da 6poca, a

ascensSo do grupo dos professores traduz, em nosso entender, a afirmagdo de

um grupo profissional indicador de modernizagdo no contexto dessa mesma

sociedade.

Em relaqdo ao outro grande agregado ocupacional mencionado, o facto

de genericamente se reportar a ocupag6es de topo e direcgfio na hierarquia do

respectivo sector de actividade ('major' 2) favoreceu a relativa escassez de

indivlduos por categoria e, por isso, a preponder6ncia da sua presenga na

Classe <5. Aqui se situavam, entre outros, o secret6rio geral do governo civil, o

director da fazenda, o director de obras p[blicas, o director do correio, o chefe

de secretaria, o condutor de obras publicas, mas tamb6m, o feitor, o mordomo,

capatazochefeeoinspectorferrovi6rios,oempreiteiroeoindustrial.Dispares

pelas competOncias que requeriam e pelo prestigio e recompensa financeira

que implicavam no Ambito do respectivo campo de actividade, a generalidade

destas ocupaq6es comungavam do facto de os indivlduos que as

desempenhavam gerirem pessoas e/ou bens e terem d sua responsabilidade

s4 Para informag6es mais detalhadas sobre os estabelecimentos de ensino existentes em Evora

durante esta 6poca e o papel da cidade no quadro da organizagSo eclesiSstica portuguesa cf. a

Tabela no4 - lnstituigdes e Seruigos Piblicos em Evora, em Anexo ao Capitulo 3.

55 Em 1891 foram identificados 45 individuos (1,5% do total de recenseados) com actividades e

posig6es susceptiveis de integragSo no sector clerical, em 'l 911 esses individuos eram 35 (1o/o) e

em 1930 eram 22 (0,5%). Cf. Cf. a Tabela de Frequ€ncia de Recenseados e de Categorbs

Ocupacionais por Classes de Montantes. Dados concelhios de /891, /9/1 e /930, em Anexo ao

Capitulo.
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subordinados, fosse no sector p0blico ou privado, ao nivel dos serviqos ou da

Produgaos6.

No entanto, de entre as v6rias categorias ocupacionais referidas,

destacam-se duas cujo montante de recenseados levou d sua inclusSo em

Classes com maior n0mero de inscritos por categoria.

Um delas era a dos superuisores rurais ('micro'22520) onde se indexaram

os feitores, os feitores rurais e os capatazes agrfcolas. Em 1891 essa categoria

era a que conquistava mais recenseados no 6mbito do'major'2, contabilizando

mesmo mais de metade de dos recenseados incluidos nesse mesmo 'major'.

Por6m, a partir de 1911, embora se mantivesse uma das mais numerosas do

dito 'major', evidenciou um decllnio em termos absolutos e relativossz. Por

outras palavras, os individuos identificados como feitores e afins, ligados ao

mundo rural e d grande propriedade e exploragdo agricolas, que funcionavam

normalmente como os representantes dos propriet6rios e lavradores junto dos

trabalhadores do sectorss, perderam algum peso no perfil ocupacional dos

recenseados eborenses entre 1891 e 1930. Tais dados n6o permitem

extrapolagSo desta tend6ncia paru o conjunto da sociedade eborense.

Sublinhe-se, no entanto, que num contexto de crescimento do 'major' em

causa, assim como do volume dos recenseados, o mesmo n5o aconteceu com

s0 Dai que fazendo parte do mesmo grande agregado ocupacional ('major' 2), as ocupag6es

referidas no texto tivessem sido indexadas em diferentes categorias ocupacionais. Cf. <Lista de

lndexagSo das Designagdes Ocupacionais Eborenses segundo os critdrio da HISCO. Dados

concelhios 1891, /91 I e/93A>, em Anexo ao Capitulo.

57 Em 1891 esta categoria ocupacional situava-se na Classe 20-<40, contanto com21 inscritos, o

que equivalia a 0,7o/o do total de recenseados naquele ano; em 1 91 1 situava na Classe 10-<20, com

18 inscritos que representavam 0,5% do total; em 1930 mantinha-se na mesma Classe embora com

14 inscritos e correspondendo apenas a 0,35 de todos os recenseados daquele ano. Cf. Tabela de

Frequdncia de Recenseados e de Categorias Ocupacionab por Classes de Montantes. Dados

concelhios de /89/, /9// e 1930, em Anexo ao Capitulo.

58 Cf. ConceigSo Andrade Martins e Nuno G. Monteiro (org.), 2002, Historia do Trabalho e das

Ocupagdes (Nuno Luis Madureira coord.). Vol.lll - A Agricultura; Diciondrio, Lisboa, Celta, pp.187-

89.
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este grupo dos feitores, personagens integrantes do imagin6rio social do

espago do latiffndio.

A outra categoria ocupacional que igualmente ascendeu a Classes com

um numero mais elevado de recenseados por categoria e, assim, escapou ir

tend6ncia enunciada supra, foi a dos gestores em geral ('micro' 21110). Aqui se

incluia a ocupagio de industrial, que em 1891 n5o se aplicava qualquer inscrito

no recenseamento eleitoral eborense, em 1911 identificava cinco inscritos e em

1930 ja se reportava a sessenta e seis recenseados. Acrescente-se que o

numero referido para (ltimo recenseamento perfazia cinquenta por cento do

montante de recenseados arrolados no 'major' 2 e situava-se na Classe 40-

<80. Uma entrada fulgurante no elenco das designag6es ocupacionais

coligidas nos recenseamentos eborenses e que, por tal motivo, carece de

alguma reflexSo. Um primeiro aspecto a considerar 6 o de que a esta irrupgSo

n6o traduz um correlativo aumento do sector industrial no concelho de Evora,

ocorrido algures entre 1911 e 1930, muito embora se saiba que ao longo do

periodo correspondente a este estudo existiu um acrtiscimo do sector industrial

localse. Em nosso entender, os recenseamentos eleitorais n6o ser6o a fonte

mais adequada d obtenqSo de elementos quantificados precisos sobre esse

mesmo crescimento. O elenco dos indivfduos identificados como industriais no

recenseamento eleitoral eborense de 1930 foi, como de resto a legislagSo

eleitoral previa, muito provavelmente coligido pelos servigos de finangas

concelhios e enviado ds autoridades recenseadoras. E, sendo assim, a

dimensSo do referido elenco lraduzirA, sobretudo, uma evolugdo dos crit6rios e

do vocabul6rio de inscriqSo dos agentes economicos para efeitos de colecta.

Numa outra perspectiva, ainda, sublinhe-se que este maior uso do termo

industrial implicava uma percepg6o sobre a crescente importdncia da

integragSo da economia concelhia num contexto de modernidade economica

do qual a ind(stria era factor determinante.

5e Cf. Paulo Eduardo Guimardes,2006, op. cit, pp.117-199.
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O reverso da dispersdo ocupacional at6 agora analisada encontra-se nas

duas classes de recenseados cujas amplitudes extremas variam entre oitenta e

mais de cento e sessenta individuos. Em 1891 representavam, juntas, cerca de

sessenta e dois por cento do total de recenseados eborenses nesse ano, em

1911, sessenta e tr6s por cento e em 1930, sessenta e dois por cento.

Assinale-se, ainda, que essas proporg6es compreendiam em 1891 sete

categorias ocupacionais, em 1911 treze e em 1930 doze. Em relaqio aos dois

ultimos recenseamentos essas categorias eram, salvo pequenas discrepdncias,

as mesmas (cf. Tabela no2 em Anexo ao Capitulo 5).

Assim, embora em 1891 esse numero fosse menor, a comparagSo entre

os anos que assinalam as duas d6cadas seguintes sustenta a hipotese de uma

estabilidade ocupacional que abarcava quase dois tergos dos recenseados

eborenses arrolados em 1911 e 1930. Embora haja que explicaro sentido das

diferengas entre o montante de categorias ocupacionais apurado em 1891 e no

per[odo posterior a 1911, inclusive, deve reter-se que o conjunto do elenco de

categorias ocupacionais que integram aquelas duas classes constitui, pelo

volume de recenseados que congrega, um dado estruturante do perfil

ocupacional do concelho eborense, entre 1891 e 1930.

Na classe de recenseados que acolhia o mais elevado montante de

indivlduos (Classe >160), duas categorias mantiveram-se constantes ao longo

de todo o perlodo. A mais representativa, do ponto de vista num6rico, era a

correspondente aos trabalhadores da agricultura em geral ('micro' 62105),

sempre no limiar dos vinte por cento do total de recenseados em cada um dos

anos. A outra categoria reporta-se ao universo dos recenseados cuja referdncia

ocupacional nos arrolamentos eleitorais se ancorava mais numa dimensdo de

status do que numa vertente funcional, com especial relevAncia para os

designados como propriet5rios e como vivendo de sua ag6ncia (Grande Grupo

-1). Mas este Grupo, embora mantendo-se sempre na Classe >160, foi

perdendo peso ao longo do tempo. Em 1891, conseguia acolher dezanove por

cento do total de recenseados daquele ano, em 1911, num processo de

eros6o, tanto em termos absolutos como relativos, representava onze por

cento, e em 1930, reduzia-se a seis em meio por cento. Uma erosio que,
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provavelmente, teria subjacente uma alteragSo da terminologia ocupacional

usada pelas autoridades recenseadoras.

De facto, em 1891, juntando ds duas categorias referidas a dos pequenos

agricultores, inscritos nos cadernos como quinteiros ('micro' 61115), atinge-se

quase metade do total de recenseados nesse ano. Em 1911, tendo os

quinteiros perdido peso, ficaram na classe mais numerosa apenas os

trabalhadores da agricultura em geral e os propriet6rios e indivlduos que vivam

de sua ag6ncia e o peso relativo desta Classe situou-se em trinta e um por

cento (cf. Figura 2, pitg.239).

Em relagSo aos quinteiros, adiante-se apenas que em 191 1 eram j6 pouco

significativos e em 1930 ainda menos60. Nio sendo verosfmil que a realidade

funcional coberta por esta designagSo estivesse em processo de extingSo no

concelho de Evora ao longo do periodo, entendemos que o seu recuo se deve

em larga medida a mudangas na terminologia ocupacional usada por parte das

autoridades recenseadoras. E se pode conceber-se a hipotese de que as ditas

autoridades em 1891 tenderam a inflacionar este sector ocupacional devido ao

enquadramento legal de elaboragSo dos arrolamentos de potencias eleitores -
a designagSo de quinteiro deixa antever um possivel titulo de posse que

claramente ndo era atribu[do, por exemplo, a rendeiros, caseiros ou hortelios -
tal actuagSo ndo deixa de ter um efeito de visibilidade sobre um importante

segmento ocupacional da populag6o eborense6l.

Em 1930, nesta classe ocupacional que acolhia o maior nfmero de

recenseados, para al6m das duas categorias ocupacionais comuns a todo o

periodo, ingressaram ainda outras que em seguida se discriminam por ordem

crescente da sua import6ncia num6rica. Primeiro, os trabalhadores

60 Em nrimeros absolutos e percentuais os valores correspondentes a esta evolugdo dos

recenseados designados como quinteiros s6o os que em seguida se discriminam:1891, cento e

oitenta e cinco recenseados, correspondendo 6% do total de recenseados neste ano; 1911 trinta

individuos, correspondendo a 0,9%; 1930, nove individuos, cerca de O,2%. (cf. Tabela de

Contabil2agSo dos Recenseados por Classes.... em Anexo ao Capitulo.)

61 Cf. Mariano Feio, 1983, op. cit., pp.39-40 e Maria Domingas Simplicio, 1987, op. cit., pp. 23-25.
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administrativos e similares, que cujos desempenhos requeriam sobretudo

compet6ncias ao nivel da escrita e da leitura e algumas outras compet6ncias

t6cnicas, mas com especializa96o desconhecida ('micro' 30000)62. Nesta

categoria estavam, entre outros, os oficiais do governo civil, da c6mara e de

outras instAncia do aparelho politico-administrativo, os amanuenses, os

recenseados referidos como empregados de bancos, da biblioteca, os

aspirantes da fazenda, os empregados ptlblicos, os referidos apenas como

empregados, aspirantes, serventes, etc.. E possivel que os montantes da

categoria em causa traduzam um certo empolamento estatlstico por raz6es que

t6m a ver com a diversidade e, sobretudo, imprecisSo e indefinigSo de

fronteiras no que diz respeito aos conteridos ocupacionais correspondentes ds

multiplas designag6es a[ alocadas. A proposta da HISCO reserva um codigo

ocupacional especifico, ao nivel micro, para as ocupag6es que, embora

inclufdas num determinado Grande Grupo Ocupacional, n6o s6o claramente

acanton6veis em qualquer uma das restantes categorias que o constituem. O

que distinguia um amanuense, de um empregado priblico, de um 30 oficial ou

de um escritur5rio? E um servente da cdmara, por exemplo, embora numa

posigio estatut5ria inferior ao oficial de secretaria ndo engloba igualmente este

agregado dos trabalhadores administrativos e similares? Na d0vida quanto a

uma indexag6o mais especlfica, incluiam-se as ocupag6es enunciadas e outras

semelhantes na categoria ocupacional dos trabalhadores administrativos e

afins com especializagSo desconhecida. Sendo certo que esta situagdo fez

62 No manual da HISCO sdo identificados como "Clerical and related worker, specialization

unknowrT' (Cf. Marco H. D. Van Leeuwen, lneke Maas e Andrew Miles eds., 2002, op. cit., p. 53.

A indexagSo das designag6es ocupacionais inscritas nos cadernos de recenseamento pelas

categorias ocupacionais da HISCO previstas no Major Group 3 <Clerical and related workers>

(Trabalhadores administrativos e similares) foi uma tarefa que exigiu uma atengSo minuciosa e cujos

resultados sabemos comportarem ainda uma significativa margem de indefinigSo e imprecisSo, dada

a enorme diversidade de designag6es ocupacionais susceptiveis de nele se integrarem e a

impossibilidade de se saber exactamente as tarefas e desempenhos relativos a determinada

designagio. lsto acontece sobretudo d medida que o processo de indexagSo desce do nivel dos

Grandes Grupos Ocupacionais - Major Groups - e implica crit6rios de alocag6o cada vez mais finos,

passando pelo nlvel dos "Minor Groups", e dos "Unit Groups" at6 se chegar aos "Micro Groups",

tamb6m designados por Categorias Ocupacionais.
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confluir numa mesma categoria ocupaq6es que de outro modo se distribuiriam

por outros codigos de indexagSo no interior do mesmo Grande Grupo, esse

facto acabou por dar expressSo num6rica a toda uma fileira que de outro modo

ficaria mais esbatida no tragado no perfil ocupacional eborense. Em seguida

aparecem os militares que dirigiam e treinavam outros militares

hierarquicamente inferiores sob supervisSo de oficiais ('micro' 58330). Trava-se

de um sector interm6dio da hierarquia, onde se incluiram os cabos e sargentos,

entre outros. Finalmente, o grupo dos trabalhadores da produqio e afins nio

classificados em qualquer outra categoria ('micro' 94990), que no caso

eborense era composto hegemonicamente pelos recenseados designados

como corticeiros.

Aquelas tr6s categorias ocupaciona;.0s j6 em 1911 tinham alguma

representagio em ternos de captagSo de recenseados, situando-se nessa

6poca na Classe 80 - <160. Em 1930, num contexto de acr6scimo do volume

global de recenseados, as ditas categorias reforgaram a sua posigSo relativa,

deslizando para o patamar superior e passando a integrar a Classe >160

individuos. Em resultado deste movimento, o conjunto das categorias

ocupacionais ai situadas contabilizou quarenta por cento do total de

recenseados (cf. Figura 2, pAg.239).

Em relaq6o i Classe 80 - <160, a nota mais evidente corresponde ao

acr6scimo de categorias ocupacionais verificado entre 1891 e 1911 e 1930. No

primeiro recenseamento era composta por quatro categorias ocupacionais e

nos seguintes respectivamente por onze e sete.

Apresentam-se de seguida as categorias ocupacionais que em 1891

faziam parta da referida Classe, por ordem crescente do respectivo volume de

recenseados: policias e outros trabalhadores ndo militares envolvidos na

manutengSo da ordem publica ('micro' 58220); trabalhadores da construgSo,

tais como os mestres-de-obras, pedreiros e alvan6us ('micro' 95120);

63 Respectivamente os trabalhadores administrativos e afins com espacializagdo desconhecida, os

militares de posigSo interm6dia e os trabalhadores e afins nio classificados em qualquer outra

categoria - onde avultavam os corticeiros.
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sapateiros ('micro'801010), embora ndo seja posslvel, a partir desta

terminologia distinguir os trabalhadores independentes dos assalariados; e

finalmente a categoria ocupacional composta pelos indivlduos que trabalhavam

por conta propria em com6rcio diversificado, tais como lojistas, merceeiros,

regat6es, tendeiros, droguistas, peixeiros, botequineiros, taberneiros,

carvoeiros, entre outros ('micro'41030), Tamb6m neste caso,6 prov6vel que

entre os assim nomeados, alguns nio fossem trabalhadores independentes6a.

Em suma, os dados do recenseamento de 1891 evidenciam, no concelho

de Evora, um perfil ocupacional no qual, entre os cerca de dois tergos de

potenciais eleitores arrolados avultavam os desempenhos e posig6es ligadas

ao sector agrlcola, com particular incid6ncia na m6o-de-obra indiferenciada;

distinguiam-se ainda os propriet6rios e individuos que vivam de sua ag6ncia,

em boa parte tamb6m eles ligados ao sector agricola; depois situava-se um

sector comercial constituldo por um pequeno com6rcio indispens6vel para a

sobreviv6ncia quotidiana das populag6es; em seguida distinguiam-se duas

categorias situadas na fileira dos trabalhadores da produgSo, os sapateiros e

os pedreiros; e, finalmente, apareciam os desempenhos ocupacionais ligados d

manutengdo da ordem p0blica.

Anteriormente jd se mencionou que entre 1891 e 1911 a Classe 80 - <160

ampliou o respectivo ntimero de categorias ocupacionais. Agora, cabe procurar

o significado desse acr6scimo. Com excepgSo dos pollcias e afins, que

recuaram uma posig5o65, as restantes categorias ocupacionais que em 1891

integravam aquela Classe nela persistiram. Para al6m disso, acresceram mais

6a Seguindo a proposta da HISCO, as ocupaq6es referidas no texto foram indexados na categoria

mencionada e n6o na que abrange os assalariados do comercio. Estes assalariados comerciais

tamb6m constavam nos recenseamentos eborenses e foram indexados na respectiva categoria

ocupacional ('micro' 45130), e compreendiam as seguintes designag6es ocupacionais: caixeiros,

empregados de com6rcio, empregados da Casa Singer, sobretudo. Em 1891 o seu montante era de

dezanove indivlduos (0,6% do total de recenseados), em 1 91 1 , vinte e um (0,6%) em 1930 sessenta

e seis (1,6%).

65 Passaram para a Classe 40 - 80 em 1911, com setenta e quatro efectivos, quando em 1891 se

contabilizaram noventa e cinco.
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cinco categorias oriundas da Classe imediatamente inferior de 1891. As

categorias ocupacionais que corporizaram esta mobilidade foram as seguintes,

por ordem crescente do seu volume: trabalhadores administrativos e similares,

trabalhadores dos transportes de tracqSo animal, carpinteiros, agricultores e

lavradores e, por fim, corticeiros. Num contexto de aumento do volume total de

recenseados, a dita Classe foi a mais beneficiada. Um afluxo que, traduzindo-

se no reforgo de categorias ocupacionais que cerca de vinte anos antes j6

tinham alguma expressSo, evidencia um trajecto de continuidade, apenas

pontuado por alguns tragos de mudanqa no que respeita ao perfil ocupacional

dos recenseados eborenses. O elenco de categorias ocupacionais que em

1911 compunham aquela Classe completa-se com a inclusSo dos militares, tais

como cabos e sargentos, que dirigiam e treinavam outros militares

hierarquicamente inferiores ('micro' 58330) e, ainda, os militares situados na

base da hierarquia como os corneteiros, clarins, soldados e guardas

republicanos ('micro' 58340). Por6m, a aus6ncia destas duas fltimas

categorias ocupacionais do recenseamento de 1891 explicam-se mais por

quest6es de ordem legal: a legislagio eleitoral em vigor quando da elaboragSo

deste recenseamento excluia do direito de voto os pragas de pr6 do Exercito e

da Armada66. A sua posterior revogagdo acabou por dar visibilidade a um

sector ocupacional, o dos militares ndo incluidos na hierarquia dos oficiais que,

duas d6cadas antes, dada a posiqSo ocupada por Evora na organizagSo

territorial do ex6rcito e as unidades militares nela residentes, seria um grupo

importante na vida da cidade67. Como prova disso, refira-se a pfblica

manifestagSo de regozijo que a Associaqio Comercial de Evora entendeu

manifestar junto da vereagSo da altura pelo facto de ter ficado sedeado na

o0 Cf. Pedro Tavares de Almeida, 1998, op. cit., pp. 307-11 e p.723-31. Nesta mesma obra pode

constatar-se que embora o Decreto-Lei de 14 de Margo de 1911 mantivesse vedado o acesso ao

voto aos praqas de pre, o Decreto-Lei de 5 de Abril desse ano revogou tal interdigSo, o que explica o

afluxo dos soldados e equiparados ao primeiro recenseamento eborense republicano (idem, pp.525-

26 e 549-50).

67 Sobre este assunto cf. o que ficou dito no Capitulo 4 deste estudo.
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cidade o Grupo de Artilharia de Montanhaos. Aparece ainda nesta Classe a

categoria ocupacional dos comerciantes por grosso ou retalhistas ('micro'

41025), na qual se acantonaram os indivfduos que as autoridades

recenseadoras arrolaram sob a designag6o de comerciantes. Para al6m das

designaq6es ocupacionais que remetiam para sectores comerciais especificos

('micro'41030) e que tanto em 1891 como em 1911j6 estavam nesta Classe,

neste fltimo recenseamento as autoridades usaram ainda o termo comerciante,

para identificar um significativo numero de recenseados. Se todos indexados

com o mesmo codigo, estes proprietdrios comerciais, com trato de maior ou

menor dimensSo, e dedicando-se a diferentes actividades, formariam uma das

tr6s categorias ocupacionais que maior n0mero de recenseados captava em

1911. Vistas em conjunto, estas duas categorias ocupacionais traduzem um

evidente acr6scimo dos recenseados ligados d actividade comercial como

presum [veis propriet6rios.

Em 1930, como j6 se referiu, o n[mero de categorias incluldas na Classe

80 - <160 diminuiu, em comparagSo com 1911. Por um lado, algumas

categorias aumentaram o seu peso, em termos absolutos e relativos,

transitando paru a Classe >160. Estavam neste caso os administrativos e

similares, os militares que dirigiam e treinavam outros militares

hierarquicamente inferiores e os corticeiros. Por outro lado, os indivlduos que

trabalhavam por conta pr6pria em com6rcio diversificado e trabalhadores dos

transportes de tracaio animal perderam alguma importincia em termos

absolutos e relativos, descendo paru a Classe 40 - <80. No que diz respeito a

68 Cf. A.D.E. - Actas da Cdmara Municipal de Evora, no800, 1904 - 1906, fls. 156 - 158.

ManifestagSo evidente do jribilo das forqas econ6micas da cidade pela presenga daquele grupo

militar 6 a lSpide de agradecimento pelo empenho do Ministro da Guerra, conselheiro Vasconcelos

Porto, em conseguir aquele beneficio para a cidade. Esta l5pide encontra-se ainda hoje afixada na

fachada principal do edificio da Cdmara de Evora. Em 1912, segundo as pr6prias autoridades

militares, esse grupo contava com um efectivo de trezentos e cinquenta praqas. A informag6o ficou

registada nas actas da cdmara na sequGncia da diligGncia feita pelos presidente da vereagSo e

comandante do grupo militar para encontrarem alojamento que albergasse condignamente os

efectivos do Grupo de Artilharia de Montanha (Actas da Cdmara Municipal de Evora, no8O6, 1912 -

1913, fls.9-12.).
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esta categoria dos comerciantes por conta pr6pria em com6rcio diversificado,

verificou-se, ao longo das quatro d6cadas em estudo, uma trajectoria de

consistente quebra dos recenseados cujas designag6es ocupaq6es ai se

acantonavamoe. Por6m, mais do que uma real quebra dos seus efectivos

poder6 ter ocorrido uma progressiva mudanga no l6xico ocupacional mediante

o qual era identificada uma actividade que afinal se mantinha. Neste caso, 6

prov6vel que os botequineiros, carvoeiros, lojistas tendeiros, merceeiros etc....

tivessem passado a ser identificados genericamente como comerciantes,

situagSo que os remeteu para outro codigo de indexaqSo da HISCO, se bem

que dentro do grande agregado dos trabalhadores do com6rcio e afins ('major'

4). Em relagdo os trabalhadores dos transportes de tracaSo animalzo, esta

categoria regressou em 1930 aos valores de quatro d6cadas atr5s, ap6s ter

atingido a sua maior expressSo em 1911. Tais oscilagOes indiciam o declinio de

ocupag6es que paulatinamente iam sendo substituidas por outras ligadas ao

transporte de pessoas e mercadorias por tracgdo mecdnica, como o atestado

pela panoplia de designag6es ocupacionais ligadas ao sector ferrovi6rio,

sobretudo, e tamb6m rodovidrioTl. Passavam para segundo plano os cocheiros

e carreiros, ganhavam visibilidade os maquinistas ferrovi6rios e os chaufeurs

mas ainda longe de chegarem ao mesmo patamar num6rico dos tradicionais

6e Em 1891, a categoria em causa compreendia noventa e cinco recenseados, correspondente a

3,9% do total desse ano, em 1911, noventa e oito, correspondente a 2,8& e em 1930, cinquenta e

dois, correspondente a 1,3o/o (cf. Tabela de Frequ€ncia de Recenseados e de Categorias

Ocupacionais por Classes de Montantes. Dados concelhios de /89/, /9/1 e /930, em Anexo ao

Capitulo).

70 Onde se incluiam almocreves, cocheiros, carroceiros, carreiros e condutores de carreta,

nomeadamente ('micro' 98620, cf . Lista de lndexagdo das Designagdes Ocupacionais Eborenses

segundo os critdrios da HISCO. Dados concelhios 189/, l9/ / e1930, em Anexo ao Capitulo)

71 Cf., na Lista de lndexaQdo das Designag6es Ocupacionais Eborenses segundo os critdrios da

HISCO. Dados concelhios /891, 19// e1930, em Anexo ao Capitulo, os grupos'unit'9.71,9.74,

9.83, 9.84, e 9.85.
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transportadoresT2. Em todo o caso um indicador deixa antever a exist6ncia de

algum progresso do sector dos transportes no concelho eborenseT3.

Relativamente ao recenseamento de 1930, merece ainda refer6ncia o

regresso dos policias e afins ao universo dos recenseados eborenses e o facto

de, pela primeira vez, os inscritos identificados como militares de patente

superior ('micro' 58320) terem adquirido expressSo ao nlvel da Classe 80 -
<160 ou seja, uma das duas que mais recenseados por categoria captava. A

an6lise das categorias ocupacionais relativas ds forgas de seguranga civis e

militares demonstra que em 1930 elas congregavam d volta de dez por cento

do total de recenseadosz4. Para al6m de patentearem a relevAncia deste sector

ocupacional no universo dos recenseados e, tamb6m, dos var6es adultos

residentes em EvoraTs estes valores sugerem a hip6tese de uma leitura politica

72 Uma an6lise atenta dos valores das ocupag6es incluldas nesta categoria dos trabalhadores que

operavam em transportes de tracgSo animal mostra que em 1930 ela apresentava praticamente os

mesmos valores relativos e absolutos de cerca de quarenta anos antes (1891, quarenta individuos,

1,3% do total de recenseados, 1930, quarenta e seis individuos, 1,1o/o - ct. Tabela de Frequ1ncia de

Recenseados e de Categorias Ocupacionais por Classes de Montantes. Dados concelhios de /89/,
/9// e /9i0, em Anexo ao Capitulo). Em ambos os casos, montantes que acantonavam esta

categoria na Classe 40-<80. Os valores de 1911 (oitenta e tr6s individuos, correspondentes a2,4%)

terSo representado a mdxima express6o, pelo menos no que a individuos recenseados diz respeito,

desta categoria ocupacional que me 1930 ja sofria a concorrOncia de outros meios de transporte.

7e Cf. a Tabela no4: Organismos e Servigos Piblicos e Priuados Sediados na cidade de Evora, em

Anexo ao Cap[tulo 3. Nas linhas da tabela relativas a informag6es sobre os transportes 6 visivel o

contraste entre 1891 e 1933, tanto no que diz respeito ao transporte ferrovi6rio como ao rodoviSrio.

Em relaqSo ao primeiro percebe-se, pelo maior n[mero de servigos e sec96es localizados em Evora,

a crescente importdncia deste sector dos transportes para o mercado de trabalho eborense; em

relagSo ao segundo, 6 evidente o processo de transigSo da tracgdo animal para a tracgso mecinica

no transporte rodovi6rio e a exist6ncia de empresas que procuravam assegurar fluxos regulares de

mobilidade cujo ponto central era Evora.

7c CI. Tabela de Frequdncia de Recenseados e de Categorias Ocupacionais por Classes de

Montantes. Dados concelhios de /89/, /91/ e /930, em Anexo ao Capitulo.

75 Recorde-se que em 1930 os quatro mil e cinquenta e sete recenseados inscritos nos cadernos

representavam 40% do total da populaqSo adulta do sexo masculino residente em Evora (cf. Tabela

no 1 - Evolugdo do nimero de recenseados face d populagdo total e aos individuos do sexo

masculino maiores de 2/ anos, em Anexo ao Capitulo 2)
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motivada pelo conhecido envolvimento e apoio dos meios militares interm6dios

e superiores em relagSo d Ditadurazo. Poder6 ser esta a linha de leitura paru a

expressSo reduzida que neste recenseamento eborense tinham os militares de

patente inferioflT, depois de em 1911 terem atingido a sua m6xima

proporg5o.7a.

Em 1930 mantiveram-se na Classe 80 -<160, ou seja, na posigdo que j6

em 1911 ocupavam, as categorias ocupacionais no dmbito das quais

avultavam os sapateiros ('micro' 801 10), carpinteiros ('micro' 81000), pedreiros

ou alvan6os ('micro'95120), os agricultores e lavradores ('micro'61110) e

ainda os comerciantes em geral ('micro' 41025).

Globalmente, entre 1891 e 1930, a an5lise das duas Classes que

albergavam as categorias ocupacionais com maior ntmero de inscritos n5o

indicia mudangas significativas na estrutura ocupacional de cerca de dois

tergos dos recenseados eborenses ao longo desse periodo.

O aspecto mais relevante 6 o da subida para a Classe 80-<160 de

categorias ocupacionais que em 1891 se encontravam na que lhe era

imediatamente inferior. Esse movimento tornou-se perceptlvel em 1911,

76 Cf., nomeadamente: Jos6 Medeiros Ferreira, 1992, O comportamento politico dos militares -
Forgas armadas e regimes politicos no sdc. XX, Lisboa, Presenga; Fernando Rosas, 1994, (O

Estado Novo (1926-1974)>, Vol. Vll de Histdria de Portugal (Jose Mattoso dir.) Lisboa, Circulo de

Leitores, pp.164-171; Luis Farinha, 1996, (A Ditadura Militar> in Diciondrio de Hist5ria do Estado

Novo(Fernando Rosas e Jos6 Maria BrandSo de Brito dir.), Lisboa, Bertrand, pp.273-274.

77 De facto, a Lei eleitoral em vigor quando da elaboragSo de recenseamento de 1931, o Decreto no

14802 de 2711211927, n6o excluia do direito de voto os militares de patente inferior (cf . Anuiirio da

Direc7do Geral da Administragdo Politica e Civil, Lisboa, lmprensa Nacional, 1930, pp.245249.

78 Em 1930 a categoria ocupacional dos militares e afins situados na base da hierarquia eram onze

individuos (0,3%), em 1911 eram 96 (2,8o/o) e em 1891 contabilizaram-se nesta categoria

ocupacional apenas um caserneiro e outro individuo que desempenhava fung6es de tesoureiro de

Cavalaria no5, regimento que estava sedeado na cidade - j5 se mencionou que por lei os pragas de

pr6 n6o podiam recensear-se (cf. a Tabela de Frequdncia de Recenseados e de Categorias

Ocupacionais por Classes de Montantes. Dados concelhios de /89/, 191 I e /930 e a Lista de

lndexagdo das Designag1es Ocupacionais Eborenses segundo os critdrio da HISCO. Dados

concelhios 1891, /911 el930, ambas em Anexo ao Capitulo).
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traduzindo, num contexto de acr6scimo global de inscritos, o reforgo da posigSo

destas categorias no universo dos recenseados eborenses. E prov6vel que tal

reforgo correspondesse a uma maior aproximaq6o em relagSo ao peso efectivo

que as mesmas categorias teriam na estrutura ocupacional eborense j6 no

inicio do nosso periodo de andlise. O catalisador do processo terS sido a

mudanqa de regime, a abertura da legislaqSo eleitoral e a mobilizaqdo politica

por parte de segmentos s6cio ocupacionais que se identificavam com o ide6rio

republicano. Estariam neste caso, por exemplo, as diversas categorias cujas

ocupagOes mais relevantes do ponto de vista num6rico eram, em cada uma

delas, os corticeiros, os carpinteiros e os carreiros e cocheiros que assim se

juntavam, numa vizinhanga que ainda se matinha em 1930, aos pedreiros ou

alvan6os e aos sapateiros. No seu conjunto, todas estas ocupag6es se

inscrevem em categorias que fazem parte do grande agregado ocupacionaldos

trabalhadores da produgSo e dos transportes ('major'71819).

Em nosso entender, a hipotese explicativa que convoca factores de ordem

politica poder6 igualmente aplicar-se em relagio 2r visibilidade adquirida em

1911 pelos elementos situados na base da hierarquia do aparelho militar, os

quais em '1891 estavam praticamente ausentes da lista de recenseados

eborenses. E razOes similares, atendendo aos apoios do golpe militar do 28 de

Maio de 1926, poderSo igualmente explicar a preemin6ncia dos oficiais

superiores do ex6rcito no recenseamento eborense de 1930, assim como a da

categoria ocupacional que, no caso eborense era composta sobretudo por

policias. Para al6m dos condicionalismos das leis eleitorais e dos efeitos das

mudangas politicas e institucionais que se verificaram em Portugal ao longo

das quatro d6cadas em estudo, as categorias ocupacionais apuradas atrav6s

dos recenseamentos eborenses trazem d luz a importAncia do elemento militar

paru a sociedade eborense da epoca, integrado no grande agregado

ocupacional dos trabalhadores dos servigos ('major'5).

Na fileira das categorias ocupacionais ligadas ao sector agrlcola h5 que

ponderar a hipotese de as diferentes terminologias ocupacionais incluldas nas

Classes que integram as categorias ocupacionais mais numerosas se

reportarem a desempenhos e situag6es que poderiam n5o ser muito diversos.
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E prov6vel que uma boa parte dos quinteiros arrolados em 1891 tenham sido,

pelo menos parcialmente, incluldos nos lavradores e agricultores de 1911 e

1930, traduzindo uma inflexSo lexical por parte das autoridades recenseadoras.

E sendo assim, estarlamos perante um vasto sector de trabalhadores

independentes da agricultura, parte dos quais n5o seriam proprietSrios das

terras onde desenvolviam actividade, cuja peso se manteve ao longo de todo o

perlodo em estudo contribuindo, nessa medida, paru a relevincia do grande

grupo ocupacional dos agricultores, criadores de gado e trabalhadores da

floresta... ('major'6), entre 1891 e 1930. Por6m, a categoria ocupacional

determinante para o peso deste grande agregado ocupacional foi sempre,

como jd se disse, a que albergava os trabalhadores indiferenciados da

agricultura ('minor' 62105), seguida, de longe, pelos designados propriet6rios,

categoria cujos crit6rios de indexagSo j6 foram, a seu tempo, explicados.

As categorias que acolhiam os recenseados que desenvolviam actividade

comercial presumivelmente como trabalhadores independentes caracterizaram-

se por algum acr6scimo, embora com desigual ritmo, quando se comparam

entre si as primeira e segunda d6cadas em estudoTe. De acordo com os dados

apurados, n6o ser6 inveroslmil considerar que a expansSo do com6rcio

eborense registou o seu maior impulso entre 1891 e 1911. Por6m, esta

conclusSo deve ser matizada com o facto de a categoria ocupacional dos

vendedores do com6rcio de retalho ('micro'45130), onde se inclulam os

empregados de com6rcio eborenses, ter registado maior afluxo entre 191 1 e

1930, indiciando alguma expansdo dos assalariados neste sector de

7s Em 1891, s6 a categoria dos trabalhadores do com6rcio com actividades diversificadas ('micro'

41030) atingiam a Classe 80 - <160, representando 3,9o/o do total de recenseados naquele ano.

Juntando-lhe a categoria dos comerciantes em geral ('micro'41030), que correspondia a 0,6%

desse mesmo total, perfaziam, em conjunto 4,5o/o. Em 19'1 1, porem, o total das duas categorias

referidas, entSo j5 ambas situadas na Classe 80 -<160, correspondiam a 4,1% do universo dos

recenseados naquele ano. Em 1930, s6 a categoria do comerciantes em geral ('micro'4'1025) se

situava na Classe 80-<160 e, conjuntamente, as duas referidas categorias representavam 5,4o/o de

todos os recenseados neste ano.Cf. Tabela de Frequdncia de Recenseados e de Categorias

Ocupacionais por Classes de Montantes. Dados concelhios de /89/, /9/ / eem Anexo ao Capitulo.
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actividadeso. Entrando pois em linha de conta com este segmento ocupacional,

faz sentido ponderar um crescente dinamismo do sector comercial eborense,

traduzido n5o tanto pelo acr6scimo do volume dos presumiveis proprietdrios

comerciais, mas pelo alargamento dos trabalhadores dependentes neste

sector.

A reflexio global sobre as ocupagOes com maior peso no universo dos

recenseados eborenses completa-se com a menqSo d categoria relativa os

trabalhadores administrativos e similares com especializagSo desconhecida

('micro' 30000). Esta categoria ocupacional foi aquela que de forma consistente

mais progrediu ao longo das cerca de quatro d6cadas em estudo. Em nosso

entender, um evidente ind[cio da crescente importAncia da cidade como espago

de acolhimento das actividades de serviqos, de lndole administrativa e

burocr6tica, sobretudo ligados a expansSo do aparelho burocr6tico perif6rico do

Estado, aos correios e tel6grafos, 6s instituiq6es de ensino e, em menor

medida, aos servigos prestados pelo sector privado, nomeadamente os bancos.

Assim sendo, o elenco de categorias ocupacionais que originou a
polarizagSo dos recenseados eborenses nas classes de categorias mais

elevadas indicia um perfil de distribuig6o ocupacional cujos elementos

mudanga terSo passado, sobretudo, pelo crescente peso que determinadas

categorias ocupacionais, com particular incid6ncia em relagSo ds incluidas

sector militar e servigos de seguranga de pessoas e bens, administrag6o,

transportes e comunicag6es. Em todo o caso, a proporqSo de efectivos

populacionais relativa ds categorias ocupacionais aponta o sector agricola

como aquele que congregava o maior n0mero de recenseados - recorde-se a

nossa interpretagSo segundo a qual tanto os designados trabalhadores, como

os proprietdrios estariam, no concelho de Evora, maioritariamente ligados

dquele sector. A distribuigio de recenseados mostra, tamb6m, que parte

substancial dos adultos masculinos eborenses tinha ocupag6es inerentes d da

80 Em 1891 a categoria dos empregados de com6rcio representava 0,6% (19 individuos) do total de

recenseados naquele ano, em 1911 era igualmente 0,6% (21 individuos) mas em 1930 a proporgSo

era iA de 1,6% (66 individuos). Cf. Tabela de Frequ€ncia de Recenseados e de Categorias

Ocupacionais por Classes de Montantes. Dados concelhios de 189/, / 91 / e em Anexo ao Capitulo.
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existOncia de um polo urbano em que as trocas e a produgdo artesanal tinham

particular importdncia.

5.5 - A perspectiva dos grandes agregados ocupacionais

No ponto anterior, a indagagdo sobre a estrutura ocupacional dos

recenseados eborenses efectuou-se com base no nivel de indexaqSo da

HISCO que menos se distancia dos dados emplricos coligidos nas fontes, as

categorias ocupacionais ou grupos 'micro'.

A partir daquele patamar analitico avangaram-se algumas hipoteses sobre

a dindmica de diferenciagio ocupacional, identificou-se o peso relativo e a

evoluqSo de determinadas categorias e ocupag6es e destacaram-se aquelas

que, pelo elevado montante de recenseados que captavam, foram marcantes

para a identificaqSo do perfil ocupacional concelhio.

A an5lise procurou igualmente ter em consideragdo a eventual

especificidade da terminologia ocupacional coeva e as percepq6es sociais que

lhe estavam associadas, aspectos facilitados pelo facto de o nlvel de indexag6o

usado, o crivo fino das categorias ocupacionais, manter ainda uma relativa

proximidade com a dita terminologia ocupacional.

Por6m, o recurso a outros niveis de indexagSo da HISCO permite passar

desta perspectiva detalhada para um vis6o mais ampla da estrutura

ocupacional. Efectuada a operagSo de indexagSo bdsica mediante a atribuigSo

do codigo de cinco digitos que configura a categoria ocupacional, a

metodologia da HISCO possibilita aproximag6es analiticas que podem ser mais

ou menos minuciosas, consoante o objectivo que o investigador tenha em vista.

No caso vertente, os grandes agregados ocupacionais (grupos 'maiol)

emergem como dngulo de aproximagSo mais adequado para obteng5o de um

tragado abrangente do perfil ocupacional eborense entre 1891 e 1930.

As figuras da p6gina seguinte sio a projecq6o gr5fica da indexagSo em

grupos'majol das listas de recenseados constituldas em 1891, 1911,1918,
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1930 e ainda 1910. Os primeiros quatro recenseamentos correspondem a

listagens efectuadas em condig6es alargadas de direito de sufrSgio e, portanto,

s6o virtualmente bastante inclusivos relativamente d populagdo masculina

maior de idade do concelho eborense. O recenseamento de 1910 permite que

se apreendam quais os segmentos populacionais que ficavam d margem da

possibilidade de exerclcio da cidadania politica em condig6es legais restritivas

de direito de voto e, em consequ6ncia, os que vinham alargar o corpo de

eleitoral quando tais condicionalismos estavam ausentes - como foi o caso em

1911. Primeiro analisou-se o concelho no seu conjunto (Figura 2.1), depois

consideraram-se apenas os resultados das freguesias intra-muros (Figura 2.2).

Efectuou-se ainda uma sondagem com vista i apreensio dos grupos de

ocupacionais de recrutamento dos potenciais elegiveis para os anos de 1891,

1910 e 1911. O cruzamento deste indicador com os dados resultantes do

processo de indexagSo ocupacional permite distinguir os grupos mais

relevantes d luz deste crit6rio de status.

5.5.1 - Totais concelhios

A Figura 2.1 6 a projecQ6o grdfica da distribuiqSo dos indivfduos inscritos

nos cadernos de recenseamento do concelho de Evora pelos grandes

agregados ocupacionais da HISCO (grupos'major').

Em traqos gerais o agregado onde se incluem os trabalhadores da

agricultura, criagio de animais e da floresta, cagadores e pescadores ('major'

6) destaca-se dos restantes pela elevada concentragSo de recenseados. A

proporqdo deste grupo varia entre os valores extremos de dezanove por cento

em 1910 e trinta e cinco porcento em 1891. Depois perfila-se o agregado dos

trabalhadores da produgSo e equiparados, operadores de equipamentos de

transporte e trabalhadores indiferenciados ('major' 7l8lg). o volume destes

recenseados variou entre os vinte e dois em 1891 e os vinte e nove por cento

em 1918.
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At6 a instauragSo da Repfblica o grupo -1, posicionou-se em terceiro lugar

relativamente i captagdo de recenseados. Recorde-se que o grupo -1 n6o

consta do elenco dos grupos'major'contemplados na HISCO. Aquela proposta

de classificaqSo ocupacional estrutura-se a partir do universo de ocupag6es e

tarefas ligadas aos diversos sectores da economia e o c6digo -1 foi reservado

para indexar os indivlduos sobre os quais existem informag6es relativas ao

respectivo statusa1. No presente estudo o grupo em causa foi alinhado com os

restantes 'major' porque se considerou ser esta a forma mais adequada de dar

relevo a quantidade de individuos que na coluna dos cadernos de

recenseamento reservada ds ocupag6es eram identificados por outros atributos

que ndo os da actividade ocupacional a que eventualmente se dedicassem.

Assim, em 1891 o grupo -1 congregava dezanove por cento dos recenseados

em 1910 essa proporgSo era de dezassete por cento. Com a mudanqa de

regime polltico os recenseados em condig6es de serem incluldos no grupo -1

sofreram uma quebra acentuada passando a situar-se em onze por cento; o

recenseamento de 1918 registou uma percentagem idOntica a anterior, mas em

1930 aquela proporg6o sofreu uma acentuada erosSo passando a situar-se nos

sete por cento em relagSo ao total de recenseados daquele ano, ou seja entre

os grupos com menor capacidade de captag5o de recenseados.

A Repriblica parece ter dado visibilidade, em termos de cidadania politica, a

ocupag6es que at6 entSo aparentemente n5o figuravam entre os agregados

ocupacionais mais representativos do universo ocupacional eborense. Est6

nesta situaqdo o agregado relativo aos trabalhadores dos servigos ('major' 5),

que no recenseamento de 1911 conseguiu agregar treze por cento dos

recenseados.

O recenseamento de 1930 parece confirmar o sector dos servigos como um

dos mais representativos no universo das ocupag6es eborenses, ostentando

nesta data uma proporgSo de catorze por cento.

al Cf. a explicagSo da Tabela no1 deste Capitulo, na qual de discrimina o elenco de grupos 'major'

constantes da HISCO.
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Distribui96o dos recenseados eborenses pelos grandes agregados ocupacionais
(grupos'major')

(18e1-1e30)

Figura ns2.1- Totais concelhios
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Figura ns2.2 - Freguesias intra-muros
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De facto, atendendo a todo o per[odo em estudo desenha-se uma

tenddncia de crescimento cont[nuo deste grupo ocupacional, apenas

ligeiramente perturbada pelos valores algo inferiores apurados no

recenseamento de 1918, cerca de dez por cento.

O crescimento mais acentuado parece mesmo ter ocorrido entre 1891 e

1911, periodo ao longo do qual no concelho eborense os trabalhadores dos

servigos passaram de sete para treze por cento.

Seguem-se, com trajectorias semelhantes entre si, os grupos dos

trabalhadores administrativos e equiparados ('major' 3) e dos que representam

os trabalhadores do com6rcio e vendas ('major' 4), respectivamente. As

percentagens minimas e m5ximas de cada um deles face aos restantes situa-

se entre os seis e os nove por cento dos recenseados, sendo o valor m[nimo

de 1891 e o m6ximo de 1910. Em 1930 cada um destes grupos ocupacionais

atingiu o seu valor absoluto mais elevado, mas em termos relativos os nlveis de

1910 n6o voltaram a ser alcangados. As proporg6es adstritas aos

trabalhadores administrativos e equiparados e aos trabalhadores do com6rcio e

vendas parecem assim indiciar uma situagdo de estabilidade no universo

ocupacional concelhio; o aumento em termos de valores absolutos apenas

acompanhava o ritmo de crescimento verificado ao nivel do montante global de

recenseados.

Com proporg6es bastantes baixas no conjunto da distribuigio por grupos

ocupacionais 'major' concelhios situavam-se, por ordem decrescente, o

agregado que concentrava os profissionais, t6cnicos e trabalhadores

equiparados ('major' 0/1) e o dos administradores, gestores e equiparados

('major' 2). O 'major' Ol1 caracterizou-se pela estabilidade ao longo do perlodo

em estudo, com valores relativos que variaram entre os seis por cento em 1910

e os cerca de quatro por cento nos restantes recenseamentos. O 'major' 2 6 o

mais exlguo de todo o elenco ocupacional apurado para o concelho eborense,

aspecto em grande medida explicado pela especificidade de que se reveste,

uma vez que se reporta a ocupagOes de chefia e gestSo.
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A perspectiva decorrente da indexagAo em grupos 'major' das ocupag6es

dos recenseados a nlvel concelhio revela aspectos estruturais que se

evidenciam ao longo do periodo em estudo. Entre eles destaca-se a

import6ncia das actividades ocupacionais correspondentes aos grupos 6 e

71819, que globalmente integram os trabalhadores da agricultura e pecu5ria, os

da produgSo e dos transporte e ainda os trabalhadores indiferenciados. Em

regra, mais de metade dos recenseados concelhios encontravam-se agregados

neste conjunto. No outro extremo, captando um n[mero relativamente exlguo

de recenseados situavam-se os grupos 'major' 0/1 e 2. As compet6ncias

t6cnicas e/ou escolares que caracterizavam as actividades incluidas no

primeiro deles e o facto de o segundo corresponder a posig6es hier6rquicas

superiores explicam a rarefacg6o de recenseados naqueles grupos

ocupacionais. Outra nota dominante no quadro concelhio 6 a forte presenga de

indivlduos identificados atrav6s de atributos de status at6 ir instauragSo da

Rep0blica, e o progressivo esboroamento da relevdncia deste grupo com a

mudanga de regime politico. Merece ainda refer6ncia a crescente importAncia

das ocupagOes ligadas aos servigos durante todo o periodo considerado, mas

em particular entre a fltima d6cada de Oitocentos e a primeira de Novecentos.

5.5.2 - Cidade de Evora

Quando do plano concelhio se diferencia o universo dos recenseados com

resid6ncia eleitoral nas freguesias intra-muros (cf. Figura 2.2., pag. 261)

detectam-se alterag6es significativas relativamente ds conclus6es esbogadas

na secgdo anterior.

Em contexto urbano, o grupo 'major' 71819 manteve a preemin6ncia,

posicionando-se em primeiro lugar no que diz respeito a captagSo de

recenseados, e atingindo mesmo proporq6es mais elevadas comparativamente

aos resultados concelhios, com os seguintes valores: 1891, trinta e quatro por

cento; 1911, trinta e seis por cento; 1930, trinta e dois por cento. O agregado

dos trabalhadores da agricultura e da pecu6ria ('major' 6), al6m de ceder a
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ptimazia ao anterior, perdeu destaque em termos de caracterizagSo

ocupacional da populagSo masculina residente na cidade de Evora. O

acr6scimo de um ponto seis ocorrido do recenseamento de 1910 para o de

1911 n5o compartilha a pujanga demonstrada quando se consideram essas

mesmas datas para os totais concelhios. TerSo sido ent6o as zonas rurais do

concelho o alfobre de captagSo de recenseados com ocupag6es ligadas d

agricultura, pecu6ria e florestas; e foi ai, mediante o recrutamento individuos

que desempenhavam actividades caracterlsticas daquele grupo ocupacional,

que se ampliou o universo de potenciais eleitores inscrito no primeiro

recenseamento republicano eborense. Na cidade, por6m, o grupo 'major'6

situava-se mesmo entre os de menor capacidade de captag6o de recenseados,

ostentando valores relativos que o aproximavam do grupo 'major' 0/1.

Na Area urbana perfilava-se em segundo lugar o agregado dos

trabalhadores dos servigos e afins ('major' 5). Com excepgio do

recenseamento de 1891, em todos os seguintes o'major'5 captou a segunda

maior parcela de recenseados residentes nas freguesias intra-muros, com

valores que oscilaram entre os quinze e vinte e um por cento. Confirma-se

ainda, em conson6ncia com o apontado quando da an6lise dos totais

concelhios, que os anos de 1891 a 1911 foram os de crescimento mais

acentuado do montante de recenseados identificados como exercendo

actividades pertencentes neste grupo 'major'. A maioria dos recenseados

incluidos no grupo 'major' em causa residia na 6rea urbana do concelho, em

proporq6es superiores a oitenta por cento dos montantes apurados a nlvel

concelhio. E foi a expressiva entrada de recenseados pertencentes ao'major' 5

no recenseamento de 1911 que permitiu ao conjunto constituldo por este grupo

e pelo grupo 'major' 71819, congregar sempre mais de cinquenta por cento dos

recenseados urbanos eborenses desde entSo at6 1930.

O grupo -1, manifesta nas freguesias do centro urbano um

comportamento aproximado ao descrito paru o concelho no seu todo.

Considerado entre os tr6s grupos com maior capacidade de agregagSo de

recenseados at6 d Rep0blica, manifestou nos recenseamentos seguintes um

acentuado decllnio relativo. E se o mesmo nio se manifestou nas freguesias
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intra-muros logo em 191 1 foi porque o acr6scimo geral de recenseados, menos

intenso que o registado na area rural, n6o submergiu de imediato o volume de

indivlduos identificados como pertencendo ao grupo -1. Na realidade, o grupo -
1 e o 'major' 5, partindo de proporg6es n6o muito dispares, que os situavam em

disputa pela segunda posiqSo, caracterizaram-se depois por trajectorias

inversas relativamente d representagSo ocupacional dos var6es maiores de

idade residentes no nfcleo urbano.

A an6lise dos dados apurados para o espago intra-muros sublinha o

enraizamento urbano dos agregados onde se albergavam as ocupag6es do

sector administrativo e afins ('major'3) e do sector comercial ('major' 4). O
primeiro captou entre dez e treze por cento dos recenseados urbanos e o
segundo entre nove e doze por cento. Em cada um dos casos proporg6es

nitidamente superiores ds apuradas no plano concelhio.

Os profissionais, t6cnicos e equiparados ('major 011) e os administradores,

gestores e equiparados ('major' 2) mant6m-se, por esta ordem, como os

agregados menos representativos em termos de volume dos recenseados

residentes na cidade eborense. Por6m, enquanto o grupo 0/1 se destaca pela

sua base quase exclusivamente urbana, pelo menos oitenta e cinco por cento

dos individuos nele incluidos residiam na cidade, no caso do grupo 2, o mais

exiguo entre todos os inventariados para a 6rea intra-muros, essa

predomin6ncia n6o era t5o expressiva. Em relagSo a este, a proporg6o de

individuos oriundos da Area urbana situava-se em quarenta e tr6s por cento no

recenseamento de 1891 e subiu nos seguintes, variando entre sessenta e seis

por cento em 191 0 e cinquenta e oito por cento em 1930.

Mas o traqo mais marcante que emerge em resultado da indexagdo por

grandes agregados ocupacionais dos recenseados eborenses residentes no

espago urbano 6 a percentagem atingida pelos grupos 'major' 3, 4 e 5 no seu

conjunto (respectivamente trabalhadores administrativos e equiparados,

trabalhadores do com6rcio e vendas e trabalhadores de servigos). Um aspecto

que testemunha n6o so o referido enraizamento urbano destes grupos como a

sua importAncia no contexto da actividades econ6micas localizadas na Srea
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intra-muros. Uma proporgSo em regra crescente d medida que se avanga do

s6culo XIX para o s6culo XX. Em 1891, o somat6rio da proporgSo daqueles

tr6s grandes agregados ocupacionais correspondia a trinta e tr6s por cento do

total de recenseados naquele espaqo, em 1911 correspondia a trinta e sete por

e em 1930 a quarenta e quatro por cento. Na realidade, apenas no inlcio do

periodo em estudo aqueles tr6s grupos 'major' considerados conjuntamente

n5o ultrapassaram, nas freguesias intra-muros, a proporqio do grupo 'major'

71819: e a partir de entSo revelaram uma tend6ncia de crescimento que n6o era

perceptlvel neste fltimo grupo, que se caracterizou por uma relativa

estabilidade. Tamb6m pelo Angulo de andlise proporcionado grandes grupos

ocupacionais a cidade de Evora se distingue como um espaQo de

administragSo, com6rcio e serviqos - militares, sobretudo - sectores fulcrais

para ancoragem da sua dindmica de crescimento, sectores axiais da estrutura

social urbana.

5.6 - Grupos ocupacionais, nfveis censitdrios e critdrios de inclusiio nos

recen s ea m en tos : o I h a res cruza dos

O cruzamento dos resultados da distribuigSo ocupacional dos

recenseados eborenses com as informag6es relativas ao censo declarado por

cada um deles, torna mais multifacetada e complementa a descrig6o resultante

da indexagSo pelos grandes agregados ocupacionais da HISCO. O nivel

censitdrio funciona como vari6vel dependente e o objectivo 6 encontrar um

crit6rio de inteligibilidade que, partindo da distribuigSo dos indivlduos em causa

por sectores da actividade economica, torne visfveis disting6es, hierarquias e

similitudes cujos resultados contribuam para aprofundar o conhecimento do

perfilde estratificagio social no concelho de Evora.

Sabe-se que os valores de censo declarados nos cadernos de

recenseamento podem delinear uma imagem n6o completamente coincidente

com a real situagSo patrimonial e/ou de renda dos individuos arrolados: porque

os montantes apurados diziam respeito apenas aos bens situados no interior
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dos limites concelhios, ainda que os bens do recenseado se estendessem para

al6m daquela circunscrigSo administrativa; e porque se conhece a tend6ncia de

omissSo e dissimulagSo de bens e a relativa inefic6cia da Fazenda em apurar a

correcta tributagio que sobre eles devia incidiroz.

Mas se os valores do censo n6o podem ser tomados como uma fiel

ponderagSo de nlveis de riqueza, constituem indicadores de posigSo de

natureza financeira e econ6mica que situam e hierarquizam entre si os

arrolados nos cadernos de recenseamento eborenses. E nesse sentido que tal

indicador 6 considerado no presente estudo, sendo os dados emplricos

recolhidos objecto de um processo de sistematizagSo que originou a

construgSo de classes de censo. Esta opgSo decorreu da constataq6o da

expressiva diversidade e larga amplitude dos montantes de censo apurados e

da necessidade de tornar as informag6es recolhidas susceptiveis de

comparagSo. Acrescente-se, ainda, que entre o recenseamento de 1891 e o de

1910 ocorreram alteraq6es legais relativamente ao cdlculo de apuramento do

censo que implicaram a adequagSo das classes de censo construidas aos

valores empiricos inscritos nos ditos recenseamentos. Em 1891 considerava-se

como limite censit5rio mlnimo a renda liquida anual de 100 mil r6is estimada a

partir da d6cima e impostos anexos de bens e rendimentos de variada

proveniOncia; em 1910 esse limite estabelecia-se a partir de colecta ndo inferior

a 500 r6is em uma ou mais contribuig6es directas do estado83. Em

consequ6ncia do que foi mencionado, cabe precisar que a an6lise que se

segue, assim com as respectivas conclus6es, n5o s6o de forma alguma

extenslveis d totalidade do perfodo em estudo. E as dedug6es que podem

inferir-se da comparagSo entre os resultados do trabalho analitico sobre dados

censitSrios de 1891 e os de 1910 correspondem d tentativa de estabelecer um

campo de posig6es/hierarquias censitdrias entre os grandes grupos

ocupacionais paru cada um dos anos de recenseamento enunciados e

82 Cf. HelderAdegar Fonseca, 1996a, op. cit. pp.171-200.

83 Para conhecimento mais detalhados dessas alterag6es cf. Pedro Tavares de Almeida, 1998, op.

cit., pp. 219-287 e 345-387.
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escrutinartrajectorias de posig6es entre 1891 e 1910 quanto a esses mesmos

grupos ocupacionais. Os resultados do trabalho efectuado estSo sintetizados

nas projec96es gr5ficas seguintes (cf. Figuras 3.1 e 3.2).

Antes de uma an6lise mais detalha da distribuiqSo censit6ria dos

indiv[duos indexados em cada um dos grupos 'major' contabilizados nos

recenseamentos eborenses, apreciam-se os aspectos mais relevantes da

distribuigSo do conjunto dos recenseados pelas classes de censo constru[das.

Em relagSo ao recenseamento de 1891 (cf. Figura 3.1.), ressalta o exfguo

n0mero de individuos relativamente aos quais n6o foi explicitada informaqSo

censit6ria: so cerca de dois por cento do total de recenseados concelhios.

Paradoxalmente, apenas quarenta e oito por cento deste universo foi inscrito

no caderno pelo crit6rio censitdrio, discrepAncia que deixa antever, por parte

das autoridades recenseadoras, algumas d0vidas quanto ao grau de fiabilidade

do censo atribuido aos potenciais eleitores arrolados no concelho de Evora

para aquele ano8a. Destaca-se, ainda, de quase todos os grandes grupos

ocupacionais inventariados a partir do recenseamento daquele ano, salvo

excepg6es que ser6o posteriormente assinaladas, concentrarem a maioria dos

seus recenseados na classe de censo correspondente ao valor censit6rio

mlnimo previsto pela legislagio em vigor na altura. Tratava-se da classe cujos

limites variavam entre os cem mil e os duzentos mil r6is e a grande maioria dos

recenseados aqui incluldos eram mesmo identificados pelo valor inferior do

intervalo de classe. No conjunto, setenta e nove por cento dos recenseados

eborenses em 1891 incluiam-se na dita.

Esta assimetria na distribuigio dos recenseados pelas classes de censo

construidas para 1891 repercute-se depois no facto de a classe de censo

seguinte (200 - <400 mil r6is) congregar apenas nove por cento do total de

recenseados e a que lhe 6 imediatamente superior oito por cento.

8a Os dados relativos ds contagens sobre indicador "crit6rios de inclusSo" nos cadernos de

recenseamento eborenses para o periodo em estudo encontram-se tratados no Capitulo 4, secgSo

4.3 do presente estudo. Com base nos mesmo adiantaram-se ainda algumas conclus6es que

contribuem para o delinear do perfil social dos recenseados eborenses para o periodo em causa.
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Atente-se que esta ultima comeQa precisamente no limiar minimo de

quatrocentos mil reis, montante necess6rio para transformar um potencial

eleitor num indivlduo em condig6es censit6rias para se tornar elegivel para

deputado.

Os recenseados do concelho de Evora: grupos ocupacionais'major' e classes
censit6rias (em mi! r6is).

Figura 3.1 - 1891

1 00%

N%

No/o

q%

N%

0%

2345
Gru pos ocupacionais'major'

Figura 3.2 - 19'10
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80- <1 60 1160 - <320 8/.320 -<640 E640- <1280 I>1 280
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1800 - <1600

11100 - <200

tr1600 - <3200

@200- <400

13200 - <7200

tr400 - <800

a>7200

Fonte: Tabelas no8 e 9 em Anexo ao Capltulo 5.
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Perspectivando a questSo da elegibilidade apenas do ponto de vista

censitdrio, so dez por cento dos recenseados eborenses concelhios

preenchiam a condigSo. Os restantes arrolados que as autoridades

recenseadoras locais consideraram em condig6es para tal, e assim completam

o mais estrito grupo dos elegiveis concelhios, eram-no pelo crit6rio da

habilitaq6o liter6ria.

Analisam-se agora com mais detalhe os grandes agregados ocupacionais

que, por ordem crescente, situavam os seus efectivos na classe censit6ria mais

baixa.

O grupo dos profissionais, t6cnicos e trabalhadores equiparados ('major'

011), era o grupo que congregava a mais elevada proporgSo de indivlduos sem

informagdo censit5ria (cerca de quarenta e tr6s por cento) e tamb6m o que em

termos relativos tinha menos individuos acantonados na classe de censo

inferior (cerca de vinte e oito por cento). Distinguindo-se este grupo

ocupacional pelas suas compet6ncias em termos de formagio escolar, era o

que legalmente dispunha de mais condig6es para ser inscrito pelo crit6rio das

"habilitag6es liter6rias". Os restantes cerca de trinta por cento de individuos

desde grupo que n6o estavam abrangidos pelas duas situag6es anteriormente

descritas distribufam-se pelas classes de censo seguintes: onze por cento na

classe que ia de duzentos a menos de quatrocentos mil r6is e dezoito na que

situava entre quatrocentos e menos de oitocentos mil r6is; eram o segundo

grupo, em termos relativos, a contribuir com recenseados para a classe de

censo que dava acesso a elegibilidade pela via censitdria, aspecto a que n5o

eram certamente alheios os niveis de rendimento auferidos pelas actividades

ocupacionais a que se dedicavam. Em condig6es privilegiadas de elegibilidade

pela via capacitdria, distinguiam-se tamb6m pela boa posigSo que ocupavam

quanto as hipoteses de elegibilidade pelos criterios censitSrios. Este 'major'

era, recorde-se, de dimensSo exigua e maioritariamente urbano - confiram-se

as conclus6es da secgdo relativa ao perfil ocupacional dos recenseados

residentes na cidade de Evora.
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Numa posigSo interm6dia no que diz respeito i concentragSo de efectivos

na classe censitdria inferior situavam-se os grandes agrados ocupacionais dos

indivlduos que desempenhavam fung6es de administraqSo e gestSo ('major'2),

os administrativos e similares ('major'3) e os comerciais e afins ('major'4).

Cada um destes agregados situava respectivamente cinquenta sete por

cento, quarenta e seis por cento e cinquenta e dois por cento na classe de

censo mais baixa. Por6m, a distribuigSo de recenseados pelas classes de

censo superiores, afasta a imagem de um conjunto homog6neo, deixando

antever algumas diferengas no perfil censitdrio de cada um dos 'major' que o

integram.

O agregado ocupacional dos administradores, gestores e trabalhadores

equiparados era dos tr6s o mais diminuto e tamb6m o que apresentava maior

percentagem de recenseados na classe de censo inferior. Neste 'major' a

segunda maior bolsa de recenseados situava-se na classe de censo

imediatamente a seguir, cujos limites iam de duzentos a menos de

quatrocentos mil r6is, numa proporgSo de vinte e tr6s por cento. Em condig6es

de aceder ao patamar de elegibilidade pela via do censo apuraram-se treze por

cento dos recenseados do agregado. A explicagio paru esta situagdo

aparentemente paradoxal da incid6ncia da distribuiq6o censit6ria deste

agregado ter alguma expressio na classe de censo inferior explica-se pelo

facto de uma parte significativa dos recenseados eborenses aqui indexados

desempenharem fung6es de direca6o e chefia em sectores pouco

diferenciados da actividade produtiva ou dos servigos. Essas fung6es, embora

correspondessem a posiq6es de topo no interior do grupo funcional onde se

situavam, acabavam por se lraduzir em patamares de remuneragio

relativamente baixos. Distinguiam-se dos trabalhadores indiferenciados, mas

nio o suficiente para tal se repercutir no plano remuneratorio. A titulo de

exemplo, apenas, mencione-se que neste caso estavam capatazes agrlcolas,

ferroviSrios, os condutores de obras pr.rblicas ...es.

ss Cf. o que dissemos sobre a indexagSo de algumas categorias ocupacionais integradas no'major'

2, na sessSo 5.2 do presente capitulo.
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O agregado dos trabalhadores administrativos e equiparados ('major' 3), e

o dos trabalhadores do com6rcio e vendas ('major' 4), eram semelhantes do

ponto de vista num6rico e caracterizavam-se ambos por quase metade dos

seus membros se situarem nas classes de censo que iam respectivamente de

duzentos a menos de quatrocentos mil r6is e de quatrocentos a menos de

oitocentos mil r6is. O 'major' 3, apresentava quarenta e oito por cento dos seus

individuos nessa situagSo, e o 'major'4, quarenta e sete por cento. Este fltimo

distinguia-se ainda por ser o que detinha a maior proporgio de indivfduos, trinta

e um por cento, na classe de censo que dava acesso d elegibilidade pela via

censit6ria.

Assim, se o agrupamento constituido pelos grandes agregados

ocupacionais 2, 3 e 4, globalmente se caracteriza como o que reune a maior

proporgSo de recenseados que conseguem ascender a patamares censit6rios

superiores ao considerado no intervalo da classe de cem a menos de duzentos

mil r6is, h6 que considerar as diferengas j6 enunciadas. E se a parte mais

substancial dos trabalhadores administrativos e equiparados cujo censo

ultrapassa a classe de censo inferior se concentra na que lhe fica

imediatamente a seguir, s5o os comerciantes e negociantes compreendidos no

'major' 4 os respons5veis pelo facto de quase um tergo deste grupo se situar

na classe cujo intervalo inferior corresponde a quatrocentos mil r6is. Nenhum

outro grande agregado ocupacional apresentava, em 1891, este perfil

censit6rio.

Perspectivados em conjunto, estes grandes agregados desenham uma

hierarquia censit6ria que coloca os indivfduos que exercem actividade no

dmbito do com6rcio e vendas em primeiro lugar, os trabalhadores

administrativos e equiparados em segundo, e os administradores gestores e

equiparados como os que menos percentagem de recenseados alocavam no

intervalo censitdrio entre duzentos e menos de oitocentos mil r6is.

O agregado correspondente aos recenseados sobre os quais n6o existem

informagdes ocupacionais precisas, e no qual avultam os indivlduos

designados como propriet5rios e vivendo de sua ag6ncia (grupo -1), concentra
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setenta por cento dos seus recenseados na classe de censo inferior. Por6m,

distingue-se em relagSo aos outros grandes agregados por ser o tinico a

colocar representantes nos patamares de censo superiores. Seis e meio por

cento dos seus representantes sdo identificados como dispondo de valores de

censo superiores a oitocentos mil r6is anuais e so os recenseados incluldos

neste agregado ultrapassam a barreira do milhSo e seiscentos mil r6is de

censo - dezoito indivlduos num universo de tr6s mil e trinta e um recenseados,

em 1891 . Apesar deste trago distintivo, deve sublinhar-se que oitenta e dois por

cento dos individuos que constituem o grupo -1 se concentravam em valores

censit6rios inferiores a quatrocentos mil r6is. Daqui resulta que, em proporgio,

n6o era este o grupo que mais contribuia para o universo dos potenciais

eleglveis para deputados pela via censit6ria; essa primazia, em termos

relativos, pertencia ao agregado onde pontuavam os comerciantes e

negociantes ('major' 4). Uma situagSo que deve ser interpretada, antes de

mais, como um efeito estatistico decorrente do facto do grupo -1 ser bastante

mais numeroso e comportar uma elevada diversidade de valores de censo.

No grande agregado ocupacional dos trabalhadores dos servigos ('major'

5), a proporgSo de recenseados na classe de censo mais baixa era de setenta

e um por cento. Para al6m desta acentuada polarizaqdo censit5ria, neste

'major' predominantemente urbano doze por cento dos recenseados situavam-

se na classe de censo entre quatrocentos e menos de oitocentos mil r6is,

precisamente a acesso d elegibilidade pela via censit6ria, e quatro por cento

deles conseguia mesmo ascender a classe de censo seguinte. Um perfil de

distribuiqSo censit6ria que fica mais claro recordando-se que este 'major'

englobava recenseados que exerciam fung6es no dmbito das carreiras militar e

policial, alguns deles como oficiais superiores e, como tal com remuneraq6es

mais elevadassG.

Finalmente, os agregados ocupacionais que mais recenseados colocavam

na classe de censo mais reduzido eram os trabalhadores da agricultura,

criaq6o de animais e da floresta ('major' 6) e os trabalhadores da produqSo e

86 ldem.
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equiparados, operadores de equipamentos de transporte e trabalhadores

indiferenciados ('major' 7l8lg), com proporg6es respectivamente de noventa e

cinco por cento e oitenta a oito por cento. O 'major' 6, de extrac96o

predominantemente rural perfila-se como o que mais contribuiu, em termos

absolutos e relativos, para a domindncia da classe de censo situada entre os

cem e menos de duzentos mil r6is relativamente ds outras no recenseamento

eborense de 1891. O'major'71819, de extracgSo mais urbana, era o segundo

agregado que mais contribuia paru a referida domindncia.

Os recenseados inclusos no'major'6 que se situavam na classe de censo

entre cem e menos de duzentos mil r6is perfaziam trinta e tr6s por cento do

total dos recenseados concelhios. Juntando a este os recenseados com

ocupag6es indexadas no 'major' 7l5l9, apuram-se cinquenta e tr6s por cento

dos indivlduos arrolados no caderno de recenseamento eborense daquele ano

cujo valor censit6rio declarado os acantonava na mais baixa classe de censo.

Mesmo tendo em conta que, d excepgSo dos agregados 0/1 e 3, cada um

dos restantes grupos ocupacionais contribula, cada um deles, com mais de

cinquenta por cento dos individuos que os compunham para aquela classe de

censo, s5o na verdade os dois 'major' agora em an6lise os mais marcantes

para o desmesurado peso da base da pirAmide censitdria que se desenha a

partir das informaq6es constantes do recenseamento eborense de 1891.

Mas a consideragSo e o cruzamento das informagOes supra com o

indicador relativo ao motivo de inclusSo no recenseamento permitem

estabelecer posig6es e distinguir matizes, neste caso entre os 'major' 6 e 71819,

que de outra forma passariam despercebidas. Enquanto s6 onze por cento dos

individuos incluidos do'major' 6 foram arrolados no caderno eleitoral eborense

com base no censo, sendo os demais inscritos como chefes de famllia, do

'major' 7/8/9 sessenta e sete por cento foram arrolados pelo censo, trinta e dois

por cento for serem chefes de familia e uma proporgSo completamente residual

foi ainda inscrita pela via da habilitagio literdria.

Emerge a partir daqueles valores uma diferenciagio e uma hierarquia que

os dados relativos ao censo considerados de forma isolada ocultavam. Embora
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os indiv[duos constantes do 'major' 6 fossem identificados mediante a

refer6ncia censitdria dos cem mil r6is, esta parece funcionar mais como artificio

legal e simbolico de acesso ao direito de sufr6gio a que so o crit6rio chefe de

famllia dava real suporte. Uma situagSo que em fltima an6lise demonstra a

fragilidade, em termos financeiros, da generalidade dos recenseados

indexados no 'major' 6, que os posiciona na base da pirdmide censit6ria

construlda com base nos dados do recenseamento de 1891 e os distdncia

mesmo do 'major' 71819, cujos representantes, ainda assim, pareciam conseguir

responder melhor aos requisitos de censo constantes da legislagio eleitoral em

vigor.

A prec6ria sustentagSo censit6ria dos recenseados eborenses indexados

no 'major' 6 fica patente no efeito que a legislagSo eleitoral de 189542 teve

sobre a constituigSo do corpo dos potenciais eleitores do concelho de Evora em

1910. Embora em 1891 os individuos indexados sob o 'major' em aprego

fossem adjuvados por informagdo censitdria que os habilitava a fazerem parte

do arrolamento para fins eleitorais, a verdade 6 que analisando a situagio em

1910, fica evidente que a aus6ncia legal do requisito "chefe de familia" operou

uma redugio dr6stica no volume de recenseados com ocupag6es os

acanton6veis no referido 'major' 6. Em 1891 este grupo ocupacional era

composto por mil e cinquenta e cinco recenseados e em 1910 esse montante

desceu para quatrocentos e setentass

Esta assinal5vel alteragSo na constituigSo do elenco de potenciais

eleitores ocorrida em fungio das mudangas no quadro legal, constitui uma

primeira incursSo pelos dados apurados mediante a distribuiqdo dos

recenseados eborenses de 1910 pelas respectivas classes de censo.

No entanto, a transformagSo mais aparente, e que em certa medida se

explica tamb6m pelas mudangas das determinantes legais, diz respeito ao

facto de trinta e trds por cento dos recenseados do concelho de Evora em 1910

n5o apresentarem informagdo censit5ria. De situagSo residual em relagdo a

87 Cf. Capitulo 1.

88 Cf. estes dados pelas Tabelas no e no8 e no9 em Anexo ao Capitulo
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quase todos os grupos 'major' no arrolamento de 1891, este aspecto tornou-se

refer6ncia central para a reflexSo sobre da estrutura censitSria e ocupacional

perspectivada com base no recenseamento de 1910.

Neste contexto, emergem claramente dois conjuntos de grandes

agregados ocupacionais que se definem pela sua situaqio relativamente i
respectiva identificagSo censit6ria (cf. Figura n.3.2, p6g. 269).

Mais de setenta por cento dos recenseados indexados nos 'major' 2, 011,

5 e 3, n6o dispunham de informagdo censit6ria. Na sua totalidade os

recenseados compreendidos neste conjunto, indivlduos com desempenhos

ocupacionais no 6mbito das actividades profissionais e t6cnicas, de gestSo e

chefia, administrativos e de servigos, correspondiam a cerca de vinte e sete por

cento do total de var6es arrolados no recenseamento eborense de 1910 e eram

de extracqSo predominantemente urbana.

J6 no que diz respeito ao conjunto composto pelos grandes agregados 6, -

1, 4 e 71819, a aus6ncia de informaq6o censit6ria variava respectivamente entre

nove e vinte e um por cento. Uma proporgSo claramente inferior em

comparagio com o conjunto ocupacional anteriormente referido e menos

identificado pelas fronteiras entre o espago urbano e rural. Se, como tem vindo

a ser referido, o grupo dos trabalhadores da agricultura tinha um maior

enraizamento rural o mesmo ja ndo se evidencia em relagio aos restantes

grandes agregados ocupacionais que comp6em este conjunto.

Em reforgo da exist6ncia destes dois grandes conjuntos, constata-se que

os recenseados do primeiro foram inscritos no arrolamento eleitoral sobretudo

pela via da habilitagSo literSria enquanto os do segundo o foram

maioritariamente pelo requisito censitdrioas. No entanto, como este segundo

conjunto era bastante mais numeroso, o resultado foi que sessenta e sete por

cento dos recenseados concelhios de 1910 acabaram por ser inscritos no

caderno por via do requisito censitSrio; s6 que, diversamente do verificado em

8e ldem.
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1891, agora, quando o arrolamento era validado pela habilitagAo, n5o era

acrescentada qualquer informagSo relativa ao censo.

O resultado parece ter sido uma distribuigSo menos polarizada,

comparando os resultados de 1910 com os de 1891, na classe de censo

inferior e, decorrente deste facto, uma distribuigSo piramidal mais regular dos

valores censitdrios apurados. A propria alteraqio da lei quanto ao modo de

apuramento dos valores do censoeo ter6, de alguma forma, contribuldo para

este perfil. Os montantes declarados eram menores e menor tamb6m a

amplitude dos intervalos de classe, dando origem a um maior numero destas e

a uma escalada mais gradual dos valores financeiros inclu[dos em cada uma

delas. Ainda assim, 6 perceptlvel uma quebra de mais de cinquenta por cento

entre e classe de censo inferior e a seguinte; nas classes mais elevadas

porem, verificou-se, uma diminuigSo mais gradativa do n0mero de recenseados

que as compunham.

A an6lise da distribuigSo dos individuos inclusos nos diversos grupos

ocupacionais por cada uma das classes de censo mostra que os 'major' com as

mais elevadas proporg6es de recenseados sem informagSo censitdria

configuram um conjunto que se destaca por acantonar uma escassa

percentagem dos seus elementos na classe de censo mais baixa. lncluem-se

aqui os grupos dos trabalhadores administrativos e similares ('major'3), dos

servigos e afins ('major' 5), dos gestores e outros desempenhos de chefia

('major' 2), e os profissionais e t6cnicos ('major' 0/1). Este fltimo 'major'

destacava-se mesmo pela ausOncia de recenseados com valores censit6rios

inferiores a cinco mil r6is.

No extremo oposto perfila-se o grande agregado dos trabalhadores da

agricultura e pecu6ria... ('major'6), com cinquenta e sete porcentos dos seus

elementos a declararem um censo inferior a cinco mil r6is, seguido do

agregado dos trabalhadores da produgSo ('major' 71819) com trinta e nove por

cento. Embora com proporg6es diversificadas entre si, e mesmo distantes das

apuradas com base no recenseamento de 1891, constata-se que em 1910 os

so Cf . Capitulo 1.
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grupos mencionados se situavam nas mesmas posig6es reltivas da pirdmide

censiteria: na base o'major'6, depois oTl8l9.

Os agregados 5 e -1, que no recenseamento de 1891 acantonavam pelo

menos setenta por centos dos seus recenseados na classe de censo inferior,

apresentam em '1910 perfis diversificados. O agregado dos trabalhadores dos

serviqos e afins ('major' 5) distingue-se pelo facto de oitenta por cento dos seus

elementos n6o declararem informagio censit6ria, sendo inscritos no

recenseamento de 1910 pela via da habilitagSoot.

Tabela ne4 - Crit6rios de inscrigio no recenseamento por grupo ocupacional
'major'(1891 e 1910)

Grupos 1 891 1910
/uuPqurvr rqra

'maior' HLCFCE HLCE

-1

011

2

3

4
5

b

7/819

Total

14,7 4,0 0,6
1,1 0,2 2,5
0,8 0,6 0,1

3,8 0,5 1,1

4,4 1,0 O,2

4,7 1,2 1,6

3,9 30,9 0

14,9 7,1 O,2

48,1 45,5 6,3

14,5 2,0
1,1 4,3

0,5 1,5

1,2 8,1

7,6 1,1

2,1 8,2
17,7 1 ,7
22,4 5,9

67,1 32,9

Legenda: CE:censo; CF:chefe de familia; HL: habilitagSo liter6ria

Fontes: Recenseamentos Eleitorais do Concelho de Evora:1 891 e 1910

Em 1910 verifica-se que o agregado onde os propriet5rios e individuos

que viviam de sua ag6ncia eram hegemonicos (grupo -1) apresenta um perfil

semelhante ao dos trabalhadores da vendas ('major' 4): det6m uma

percentagem muito aproximada de recenseados sem informagSo censitflria,

colocam-se numa posigio interm6dia quanto d proporgio de recenseados

acantonados na classe de censo inferior e distinguem-se ainda como os grupos

que conseguem colocar proporg6es mais expressivas de recenseados em

e1 Cf. Tabela no9 em Anexo ao Capltulo.
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classes de censo mais elevadas, ostentando uma assinal6vel diversidade de

valores censitdrios.

Por6m, o grupo -1 apresenta uma descida gradual da proporgSo de

recenseados d medida que os valores das classes de censo estabelecidas se

tornam mais elevados, enquanto o agregado ocupacional onde se integram,

entre as outras ocupag6es ligadas ao sector das vendas, os comerciantes

('major' 4), configura uma bolsa com uma proporgSo de recenseados mais

elevada que as restantes, com valores limites de censo entre os dez e os

oitenta mil r6is, onde se situam cinquenta e tr6s por cento dos inclusos no dito

'major' 4. A semelhanga do verificado em 1891 , tamb6m em 1910 o grupo -1
se distingue por colocar a mais elevada percentagem de recenseados nas

classes de censo superiores. Neste fltimo recenseamento o agregado dos

profissionais e t6cnicos ('major'O/1) e o agregado -1 compreendiam os inscritos

com os nlveis de censo mais elevados no total dos recenseados concelhios:

respectivamente tr6s e quatro por cento.

J5 o grande agregado ocupacional dos trabalhadores dos servigos ('major'

5) apresentava, em 1910, um perfil diferente do tragado a partir do

recenseamento de 1891. Em 1910, oitenta por cento dos individuos que

integravam este agregado nio dispunham de informagdo censitdria, sendo

inscritos pela habilitagSo liter6ria. Acrescente-se que a situagSo relativa ao

'major' dos trabalhadores dos servigos parecer ser comum a outros, como era o

caso dos 'major' Ol1, 2 e 3, cujas actividades e desempenhos ocupacionais

implicavam um contacto mais proximo com a escrita e a leitura: todos eles

tinham uma clara maioria dos seus elementos arrolados pela via da habilitagSo

liter6ria e sem informagSo de censo. E, sendo assim, fica algo limitada a

imagem censit6ria dos grupos em causa, embora possa ponderar-se a

exist6ncia de uma melhoria dos nfveis de alfabetizagdlsz entre os indivlduos

que compunham estes grupos que, para feitos de acesso ao sufr6gio, de

alguma maneira secundarizavam o peso do requisito censit6rio.

e2 Cf. as reflex6es sobre a situagSo do Alentejo no plano da alfabetizagSo no Capitulo 2
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O recurso a indexagSo da HISCO como crit6rio metodol6gico para

sistematizag6o das informag6es ocupacionais disponibilizadas pelos

recenseamentos eborenses, foi o fio condutor a partir do qual se estruturou

todo o capitulo. As vantagens e os problemas decorrentes da metodologia

seguida foram objecto de uma detalhada reflexSo na secgSo '5.2' do capltulo,

quando se cotejaram os dados emplricos inventariados a partir dos

arrolamentos eleitorais eborenses com as possibilidades de codificagSo

disponibilizadas pela HISCO. Os exemplos ent6o invocados demonstram que o

patamar inicial de indexagdo - ao nivel dos grupos 'micro' ou das designadas

categorias ocupacionais - tendo inegdveis vantagens, tamb6m apresenta

alguns inconvenientes.

Do lado positivo, importa realgar que esta proposta de codificaqSo por

etapas, desde o nivel minucioso das categorias ocupacionais at6 ao nivel dos

grandes agregados, consubstancia um esforgo de integragSo articulada da

informagSo ocupacional que, depois, na fase de an5lise dos resultados, permite

ao investigador percorrer esses diversos patamares conjugando-os da forma

que considere mais adequada em vista das interrogag6es a que pretende

responder. O extenso elenco ocupacional da HISCO torna mais rigoroso o

6rido trabalho de sistematizag6o, sobretudo em universos ocupacionais

numerosos e diversificados, e torna mais fundamentado o exerclcio

comparativo - na medida em que as opg6es de indexagSo ficam explicitadas

desde o primeiro e mais restrito nlvel de agregagSo at6 ao dos grandes grupos

ocupacionais.

Por6m, a nossa experiOncia com a HISCO aponta paru a necessidade de

realizaqdo de outros ensaios da sua aplicaqSo e adequagSo ao estudo da

sociedade portuguesa. No in[cio do capftulo j6 foram referidos alguns trabalhos

efectuados e, a partir deles, e de outros venham a ser desenvolvidos, serSo

mais evidentes os aspectos em que a metodologia da HISCO carega de

alguma adaptagSo em fungSo dos contextos s6cio-econ6micos em que 6

usada. Para al6m disso, quanto maior for recuo temporal da investigagSo, ou

seja, quanto mais nos distanciemos da terminologia ocupacional e dos modos

de organizagio funcional das sociedades industriais, mais ponderada dever ser
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a utilizagSo do sistema de indexagio em apreQo. Ficam, por agora, alguns

contributos para essa reflexSo, em funQao da experidncia de codificagSo

desenvolvida a partir dos recenseamentos eborenses.

Na maior parte dos casos, as incertezas quanto ao codigo a atribuir

apenas interagiam com as categorias ocupacionais adjacentes sem que isso

tivesse efeitos sobre o patamar de agregagdo seguinte, ou seja, ao nivel dos

grupos 'u27. Nestas situag6es, embora pudesse estar em jogo uma maior ou

menor precisSo na descrigSo do conte0do funcional de determinada

designagSo ocupacional, essa natureza funcional, assim como a posiqSo de

status correspondente, nio foram susceptlveis de duvida.

Noutros casos, o conhecimento dos tragos dominantes da economia

coeva da regiSo sustentaram as opq6es feitas. O exemplo mais importante foi o

relativo extenso grupo dos indivlduos identificados como trabalhadores que,

pelos motivos aduzidos no devido momento integr6mos no 'majol 6 dos

trabalhadores da agricultura e afins e nio no'majol 71819. Em relagSo a esta

categoria ocupacional, a opgSo teve efeitos em termos de indexagSo num ou

noutro dos grandes agregado ocupacionais mas os individuos assim

identificados permaneceram na constelagSo dos trabalhadores indiferenciados.

Admitimos que esta alocagSo possa ter sido excessiva. Podia suceder que

alguns trabalhadores, sobretudo entre os que tinham resid6ncia urbana, se

dedicassem a outras actividades. Mas os recenseamentos, e foi nossa aposta

fazer a aproximagSo ao universo s6cio-ocupacional eborense a partir desta

fonte, n5o nos permitiram responder a tais d0vidas. A opqSo tomada acabou

por imprimir ao perfil socio-ocupacional do concelho eborense a marca

indel6vel do sector agrlcola e se ela pode ter ficado algo excessiva, n6o ser6

de forma alguma desadequada.

J5 em relaq6o aos proprietdrios, pareceu-nos que a HISCO n6o oferecia a

solugSo de indexagSo mais ajustada. No dmbito das hipoteses disponiveis, e

em fungSo tamb6m dos exemplos portugueses j5 referenciados, acab6mos por

indexS-los no grupo -1. Mas isto significou que do estrito ponto de vista da

HISCO eles nio foram integrados no universo ocupacional - e dai, de resto a
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sua junQao, tamb6m discutivel, com os reformados, estudantes, etc. A solugSo

foi, depois, na fase de andlise dos resultados ir fazendo a contextualizaqlo

deste grupo tamb6m em fungdo da especificidade da economia da regi6o.

Eventualmente, tamb6m neste caso pode ter ficado sublinhada com algum

excesso a face agrAria de economia concelhia, dado que muitos ditos

proprietSrios se dedicariam a outras actividades, mediante um padrio de

investimentos diversificadoe3.

O agregado dos administradores, gestores e trabalhadores equiparados

tamb6m revelou dificuldades de operacionalizagSo em relagSo ao elenco de

designaq6es ocupacionais coligido para concelho eborense. Acab6mos por

integrar no mesmo grande agregado situag6es funcionais e at6 sociais

bastante diversificadas se bem que todas a generalidade das ocupag6es ai

indexadas tivesse em comum o facto de se reportarem a desempenhos

ocupacionais que implicavam o comando e supervisSo de outros trabalhadores.

Para al6m dos aspectos supra referidos, ao longo de toda a secgSo 5.2 do

Capitulo fomos chamando a atengdo para outras situag6es de indexagio

menos conseguidas e explicando as decis6es tomadas.

Esta reflexSo sobre as vantagens e problemas da HISCO deve ser

complementada com a informagSo de que, a partir dela, a mesma equipa de

investigadores concebeu uma nova proposta/metodologia da indexaq6o. Esta

nova indexagdo corresponde a um sistema de recodificagio da HISCO que,

com base nas equivalOncias parametrizadas, e pelos meios informdticos

adequados, efectua a transposigSo da indexagSo ocupacional obtida com

aquela aplicagSo, depois de depurada pelas informag6es de <status> e

<relagSo>, num agregado de classes sociais - a HISCLASS. Os investigadores

respons5veis pelo projecto justificaram esta nova etapa do mesmo com a

necessidade de se ultrapassar o excessivo peso da dimensSo funcional da

HISCO, transpondo-a em agregados em seu entender mais operativos do

ss Entre os trabalhos sobre o Alentejo que temos vindo a referir ao longo do nosso estudo, o

Helder Adegar Fonseca, (1996a, op.cit.), nomeadamente, demonstrou claramente a existGncia

desta situaqSo.



283

ponto de vista da andlise da estrutura de classesea. Dado que tivemos

conhecimento desta nova proposta numa fase jd adiantada do nosso trabalho,

acab6mos por n5o explorar as suas potencialidades.

Ainda assim, a an6lise cruzada dos resultados da aplicagEo da HISCO ds

informag6es ocupacionais disponibilizadas sobre os recenseados eborenses

com as informaq6es censit6rias e habilitag6es liter6rias disponlveis sobre eles,

assim como a monitorizagdo dos resultado obtidos em fungSo da sua

distribuigio entre o meio urbano e o espaqo rural, permitiu a obtenqSo de

algumas conclus6es que foram sendo avangadas ao longo do capltulo. N6o so

em termos das caracterlsticas mais relevantes da distribuigdo sectorial daquele

universo, como das suas implicag6es em termos de diferenciagSo e hierarquias

sociais perceptlveis naquele mesmo universo e relevantes para a identificaqSo

do perfil de estratificagSo social concelhio.

94 Cf. lneke Maas and Marco H. D. van Leeuwen,2005, op. cit., pp.275-295, - Leeuwen Marco H.

D. Van, Maas lneke, 2005, "Endogamy and Social Class in History: an Overview", lnternational

Review of Social History - Supplemend no50, pp.1-23 e A short note on HISCLASS

(http://historyofwork.iisg.nl/list_pub.php?categories=hisclass, consultado em 2008/01/1 3)
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ciclos politicos e atribuigdes das administragdes

6.1.1 - Legislagdo administrativa e articulagdo orgdnica

Desde a legislaqSo de 1832, as coordenadas do aparelho da

administragAo territorial do Estado liberal portugu6s ficaram definidas nos seus

aspectos fundamentaist. As reformas administrativas que se seguiram, foram

justificadas pela necessidade de uma maior racionalizaqlo e efic5cia no

funcionamento do aparelho burocr6tico e nio puseram em causa as

orientag6es originais.

De facto, as grandes mudangas registaram-se naquela 6poca, e

radicavam na ideia de um Estado unificado e soberano, que reservava para si o

papel de legitimagSo da acqSo polltica e se constitufa segundo os princlpios da

representaqSo e da delegagSo de poderes. A corporizagSo desta concepgio de

Estado foi tarefa priorit6ria dos portugueses envolvidos na instauragdo do

Regime Liberal.

Em consonAncia com tal projecto, a administragSo do territorio foi

concebida a partir de um centro politico e burocrdtico que se prolongava numa

trama radial de espagos, org6os e fung6es, que se pretendiam uniformes para

todo o paisz.

Esta org6nica institucional e funcional foi objecto de reformas ao longo de

Oitocentos. No entanto, os codigos administrativos que vigoraram, se bem que

acompanhados da argumentagio legitimadora mais adequada ds

1- Marcello Caetano, 1935, op. cit.,pp.66 -86, Pereira, Miriam Halpern (ed. critica coord.) (1989),

Obras de Mouzinho da Silveira. /.o vol. : Estudos e manuscritos, Lisboa, FundaqSo Calouste

Gulbenkian, pp.96-1 18, C6sar Oliveira (dir.), 1996, Histdria dos Municipios e do Poder Local, Lisboa,

Temas e Debates, p. 195-196, Luis Nuno Espinha da Silveira, 1997, <Estado liberal e centralizagSo.

Reexame de um tema>, in Luis Nuno Espinha da Silveira (coord.), Poder Central, Poder Regional,

Poder Local. Uma Perspectiva Histdrica, Lisboa, Cosmos, p.63-84.

2 Cf. Luis Nuno Espinha da Silveira, 1997, op. cit., p.68.
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particularidades conjunturais da respectiva aprovagSo, nunca puseram em

causa o sistema delineado nos primeiros anos do Liberalismo.

Os codigos aprovados concatenavam e hierarquizavam espaQos e

poderes, instauravam rotinas de administrag6o, definiam atribuig6es e tutelas e

estabeleciam o horizonte de actuagSo dos magistrados e corpos

administrativos3.

A medida que o aparelho perif6rico do Estado se aperfeigoou e

consolidou, foram sendo instalados no pa[s, mediante adopgio de criterios de

cobertura territorial de 6mbito distrital ou regional, organismos burocrSticos

dependentes dos v6rios minist6rios com sede em Lisboaa. Na estruturagSo

desta rede, Evora afirmou a sua centralidade administrativa em termos

regionais, captando servigos da administragSo civil e militars. Mas, ir medida

que o s6culo XIX avanqou, e especialmente por efeito da legislagSo

administrativa do seu 0ltimo quartel, a tutela dos governos sobre o poder local

acentuou-se e algumas das atribuig6es que cabiam aos corpos administrativos

municipais passaram para os organismos estatais instalados na provincia ou

que ficaram sob a alqada do governador civil.

Ainda assim, pode considerar-se que os municipios mantiveram um papel

de fulcral importdncia na mediagSo entre o poder politico central e as

populag6es6.Por outras palavras, constitulam um dos polos da "tensdo

3 Segundo Bourdieu (2002, Razdes prdticas. Sobre a teoria da ac76o, Oeiras, Celta, p. 75), o

trabalho de codificaqSo, enquanto unificagSo cognitiva, constitui uma das dimens6es do processo de

unificagdo tedrica operado pelo Estado. Dele fazem igualmente parte os trabalhos de totalizagdo

(recenseamentos, estatistica e contabilidade nacional), e de objectivagdo (carlografia com

representagSo unit6ria e gen6rica o espago, escrita como instrumento cumulativo do conhecimento).

a Segundo JoSo Bonif6cio Serra, 1988, op. cit., pp.1051-53), em finais do s6culo XlX, os concelhos

mantinham-se como " um dos pdlos do <duopolio> Estado - Municipios, no que diz respeito d malha

politico-administrativa do pais e as vereagdes, colectivos de individuos dotados de legitimidade

electiva, tinham papel de relevo nas estratdgias das elites locaiC'.

s Cf. o Capitulo 3, secgdo 3.4 - A cidade de Evora no contexto da rede urbana portuguesa,

onde se enumeram os v6rios organismos da administragSo civil e militar que foram sendo

instalados em Evora ao longo do periodo em estudo.

6 Cf. Jo6o Bonifacio Serra, 1988, op. cit., p.1065.
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dialdcticd' entre centro e periferias, objectivada num processo relacional que

implicava a exist6ncia de mecanismos de troca e negociagSo que n5o se

esgotavam no articulado juridico em vigor nem eram redutiveis a uma logica de

articulaq6o verticalz.

De entre as leis administrativas que regularam a posigSo dos corpos

administrativos municipais na estrutura politico-administrativa do periodo que

vai da fltima d6cada de Oitocentos at6 meados da segunda d6cada do s6culo

XX destacam-se as seguintes: Decretos de 21 de Abril e de 6 de Agosto de

1892 e Codigo Administrativo de 1896, publicados durante a Monarquia

Constitucional; Decreto de 13 de Outubro de 1910 - mediante o qual se p6s em

vigor o Codigo Administrativo de 1878, embora se mantivessem vigentes v6rias

disposiq6es do c6digo de 1896 - Lei no88 de 7 de Agosto de 1913, e Lei no621

de 23 de Junho de 1916, publicadas durante a Rep0blica Liberal; Decreto-Lei

no11875, de 13 de Julho de 1926 e Decreto com forga de Lei no112073 de 9 d"

Agosto do mesmo ano, publicados na sequ6ncia do Golpe Militar de 28 de

Maio de 1926, os quais deram origem a exist6ncia de comissOes executivas

concelhias nomeadas pelos governos segundo crit6rios de confianga pollticaa.

Em 1890 ainda vigorava o C6digo Administrativo de 1886, mas logo em

1892 surgiram as primeiras disposig6es no sentido da alteragio dos seus

pressupostos.

Aprovados com o argumento de combaterem a crise financeira e

realizarem economias na administragSo local, os decretos de 1892-1896

alteraram v5rias disposig6es do anterior Codigo no que se refere aos corpos

7 Cf. Fernando Ruivo, 2OOO, op.cit., pp. 48-87. Para al6m de uma sintese sobre algumas teorias

sobre as relag6es centro-periferia no dmbito da politica e da administraqSo, o autor efectua depois

uma caracterizagdo do poder local portugu6s a partir dos quadros teoricos que adoptou.

a Sobre este tema cf., nomeadamente, C6sar Oliveira (dir.), 1996, op. cit., pp. 280-291, JoSo

Caupers, 1999, "AdministragSo Local", in Ant6nio Barreto e Maria Filomena Monica coord.,

Diciondrio de Histdria de Portugal. Suplemento A/E, Porlo, Figueirinhas pp.50-52, Diogo Freitas do

Amaral, "AdministraqSo Prlblica", idem, pp.51-58 e Manuel Bai6a,2000b, "Administragso e o poder

local na transigSo da I Rep0blica para a Ditadura Milita/', Separata da Revista de Administragdo

Locd, no 180, pp. 77 5-7 88.
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administrativos. Acabaram com as representag6es das minorias politicas,

situagSo que obrigava a um elevado n0mero de actos eleitorais, e, para al6m

disso, extinguiram as denominadas juntas gerais de distrito. Substituiram-se

estas pelas comiss6es distritais, cujos representantes eram eleitos pelas

c6maras do distrito. No entanto, estes orgSos dispunham de reduzidas

atribuig6es e nelas preponderavam os poderes atribuldos ao governador civils.

Quanto ds juntas de paroquia, embora a legislagdo de 1892 explicitasse

que, dada a tradigSo que tais corpos administrativos tinham no pa[s, n5o

chegava ao ponto de as extinguir, determinava-se que ds mesmas ficava

pertencendo simplesmente a administragdo dos bens e rendimentos da fabrica

da igreja paroquial e suas dependentes. Eram, ainda assim, reconhecidas

"como o primeiro esbogo e a escola inicialde todo o regimen representativd'1l.

As cimaras passavam ent6o a funcionar como os 0nicos 6rg5os

administrativos reconhecidos como autarquias locais, e todas as "attribuigOes

civis das juntas de parochias, e as que pertencram ds juntas de districto, e ndo

[eramJ transferidas para o estadd'11 lhe ficavam cometidas.

O preAmbulo do Decreto de 1892 explicitava ainda que, embora as

cAmaras ndo estivessem isentas do problema de excesso de despesa e

endividamento que afectava outras instdncias da administragio perif6rica do

Estado, a legislagSo em causa ampliava muito a sua "esphera de ac7do e de

influencia [...J pela sua importancia como orgSo principalissimo de liberdade

/oca/, do governo directo do povo pelo povo, dentro dos ja largos limites em que

o faculta a nossa civilizagdo politica. A inslituigdo municipal, tdo veneravel pela

sua historia, esta indissociavelmente travada com todo o progresso social

1...1"12.

e Cf. Marcello Caetano, 1935, op. crt pp.66 - 86.

10 Codigo Administrativo. Decreto e relatorio de /892 alterando o decreto e relatorio de 17 de julho

de /886 na parte referente d organisagdo dos servigos administrativos, 1892, Lisboa, Typografia

Universal, p.9.

11 ldidem.

12 ld. lbidem.
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No mesmo sentido, a referida legislagSo conferia ainda as cdmaras uma

"tma nova attribuigdo, de caracter politico, na faculdade de emitir votos

consultivos e leval-os d presenga dos poderes superiores do estado [...J em

todas as materias em gue aos cidaddos 6 permitido o direito de petigdd'tt

Depois, o mesmo decreto avanqava com uma limitagdo que deixava

transparecer a potencial margem de manobra na mobilizagSo de recursos e

distribuigSo de beneficios de que as cAmaras dispunham: "no que respeita d

gerencia financeira dos municipios 6 que [...J se propdem mais graves

modifiag1es. Os quadros dos empregados da administragdo do concelho fixa-

os definitivamente o governo, e sd por decreto publicado de teor na folha

officia I poderSo ser a ugm entados em n umero, categoria ou vencim entd' M .

Esta legislagSo, sem alterag6es significativas no concernente aos

municipios, foi depois completada e desenvolvida com a aprovagSo do Codigo

Administrativo de 1895-96, durante a governagSo de JoSo Franco. No sentido

de se acautelarem mais eficazmente as tentag6es de endividamento dos

executivos camar5rios previa-se que estes, para validamente deliberarem

sobre algumas mat6rias, fossem assistidos pelos quarenta maiores

contribuintes do respectivo concelhot5.

No seu conjunto, a legislagSo administrativa da d6cada de noventa do

s6culo XlX, acabava por conferir aos magistrados administrativos, em particular

o governador civil, uma preponder6ncia na vida local, e submetia os corpos

administrativos a uma rigorosa tutela16.

O distrito tornou-se o quadro territorial de refer6ncia paru a

" desconcentragdo dos seruigos ptiblicoC' e o pr6prio sistema eleitoral acabou

por se moldar a esta nova circunscrigSo administrativa introduzida pelos

13ld.lbidem.

la ldem, p.10

1s Codigo Administrativo. Aprovado por Lei de 4 de Maio de /896, 1925, Coimbra lmprensa da

Universidade (84 ed.), p.34.

16 Marcello Caetano, 1935, op. cit., p.57-62 e, tamb6m, JoSo Bonifdcio Serra, 1988, op. cit., pp.

1045-47.
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liberais. Por6m, face ds dificuldades em "fazer do distrito uma circunscrigdo

territorial piblica em sobreposigSo ao municipio [...] os concelhos sdo um caso

bem sucedido de articulagSo do liberalismo com a sociedade local. Eles

constituem as inicas colectividades tenitoriais dotadas de personalidade

juridica. Pactando com os concelhos na administragSo do terit6rio, o Estado

Liberal reconheceu-lhes o monopdlio da representagdo dos interesses locaiC'|7.

O quadro traqado manteve-se at6 ao advento da Repfblica, pois, embora

em 1900 tivesse sido publicado um novo C6digo Administrativo, a sua

suspensSo pouco tempo depois levou a que nunca tivesse sido executadota. A

data de proclamagSo do Regime Republicano continuava em vigor o c6digo

ad ministrativo franq u ista.

Com o intuito de ser posslvel concretizar a promessa de uma

administragSo do pals mais descentralizada, de acordo com o previsto no

programa do Partido Republicano Portugu6s, o Decreto-Lei de 13 de Outubro

de 1910 prometia para breve um novo c6digo administrativo e, entretanto,

punha em vigor, parcialmente, o Codigo de 1878. Por6m, "a jurispruddncia

administrativa e dos tribunais teve de admitir a vigdncia, a par do Codigo de

/878, do C6digo de /896 como diploma subsididrio e complementaf 1e

Relativamente ds vereag6es, o novo regime restringia a tutela exercida

pelo poder central durante a Monarquia e acabava com a necessidade de

concorddncia do grupo dos maiores contribuintes em relagSo ds deliberag6es

daqueles corpos administrativos e mantinha a possibilidade das

representag6es ao governo. Os municipios viam assim reforgada a sua posigdo

enquanto orgSo fulcral na representagSo dos interesses locais2o.

O proposito de elaboragSo de um novo c6digo levou as Constituintes, logo

em 1911, a discutirem uma proposta de lei na qual constavam os resultados

17 JoSo Bonif5cio Serra, 1988, op. cit., 1063-64.

18 Marcelo Caetano, 1935, op. cit., p.62-63.

1e ldem, p.66 - 86.

2o Cf. Jo6o Bonifdcio Serra, 1988, op. cit., p.1063-64



293

dos trabalhos sobre codificaqSo. Depois de discutidos, parte desses trabalhos

deram origem d Lei 88, de 7 de Agosto de 1913; as propostas restantes foram

recusadas pela Cdmara dos Deputados. Ainda sem novo codigo, a Lei no621,

de 23 de Junho de 1916, veio esclarecer, regulamentar e completar, algumas

das disposig6es da Lei de 1913. Em articulagio com este quadro legal,

continuavam a vigorar, parcialmente, os codigos de 1878 e 18962t.

Sublinhe-se, por6m, que a Lei no88 de 1913 originou alterag6es

substanciais na administragSo municipal, relativamente ao previsto pela

legislagdo mon6rquica. N6o era ainda o codigo administrativo prometido pelos

republicanos, mas rescrevia substancialmente a orgAnica dos municlpios. At6

ent6o as equipas municipais concentravam as funq6es deliberativas e

executivas. No inlcio de 1914, apos eleig6es, os corpos administrativos

concelhios passaram a laborar desdobrados em senado e comissSo executiva.

O primeiro era constituido pelo plen6rio dos vereadores, tinha fung6es

deliberativas e anualmente elegia uma comissSo mais restrita que tinha

fung6es executivas22. A actuagSo politico-administrativa dos municlpios

portugueses orientou-se por estas disposig6es legais at6 ao Golpe Militar de 28

de Maio de 1926.

Porem, neste novo contexto polltico, a necessidade de garantir a

confianga politica das administrag6es municipais levou d dissolugSo dos corpos

administrativos em exercfcio e d sua substituigSo por comiss6es constituldas

mediante proposta dos governadores civis e aprovadas pelo governo da

Ditadura23.

21 Cf. Marcello Caetano, op. cit., pp-66-86.

zz - Para informag6es mais detalhas sobre o enquadramento legal e o funcionamento dos corpos

administrativos durante a 1a Rep[blica cf., nomeadamente, Marcello Caetano, 1935, op. cit., pp.66 -
86, C6sar Oliveira (dir.), 1996, op. cit., pp.243-A0 e Jo6o Bonifdcio Serra, 1997a, <O Estado liberal e

os municipios (finais do s6culo XIX a primeiro quartel do s6culo XX)>, in Luis Nuno Espinha da

Silveira (coord.), Poder Central Poder Regional Poder Local uma Perspectiva Histfirica, Lisboa,

Cosmos, pp.99-112.

23 - Cf. C6sar Oliveira, 1996, op. cit., p. 304 e Manuel Bai6a, 2000b, op. cit., pp. 775-788.
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O Decreto-Lei no12073 de 9 de Agosto de 1926 traduziu o intuito das

autoridades ditatoriais adequarem a administragSo do pais a nova situagSo

politica. Do ponto de vista do enquadramento institucional e funcionamento das

administrag6es camardrias, acentuava-se a tutela do poder central e

acautelava-se a necessidade de tais 6rg5os serem da confianga politica do

governo24.

Esta submissSo do poder municipal ao centro polftico foi posteriormente

fixada pelo Codigo Administrativo de 1936, aprovado pelo Decreto-Lei no27424.

Nele se previa que a equipa de vereadores resultava de uma proposta do

governador civil e posterior aprovagio do governo.

Atendendo d traject6ria legal delineada, constata-se que, durante a maior

parte do periodo analisado no estudo, os executivos municipais constituiram o

eixo central de ligagSo entre o centro a periferia na administragSo do territ6rio,

afirmando-se deste modo como os grandes protagonistas ao nivel do poder

local. Para tal posigSo contribu[a n6o so o facto de disporem de uma

legitimidade electiva - at6 1926 -, como o vasto elenco de atribuig6es que lhes

estavam cometidas, ainda que a sua actividade oscilasse entre uma maior ou

menor tutela por parte dos sucessivos governos.

6. /. 2 - Atibuigdes das adm in istragdes m unicipa rc

A constatagSo das grandes disparidades dos municlpios nacionais em

termos de recursos materiais e humanos, e das dificuldades que dai advinham

para tornar operativo o modelo de administragSo do territ6rio previsto pelos

liberais, conduziu, numa primeira fase, a um importante movimento de

supressdo e anexaqSo de concelhos e freguesias. O mesmo argumento

sustentou o desaparecimento das representag6es das minorias, estigmatizadas

pelo grande n0mero de actos eleitorais a que obrigavam e pelo facto de nos

2aCf. Marcello Caetano, 1935, op. cit. pp. 66-86.
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concelhos de menor dimensSo ser dificil encontrar indivlduos que

preenchessem os necess6rios requisitos para poderem exercer os cargos de

vereadores. No mesmo sentido iam as disposig6es dos c6digos administrativos

de 1886 e 1896, ao estabelecerem uma hierarquia de concelhos.

Segundo o C6digo Administrativo de 1886, os concelhos classificavam-se

como especiais, de primeira, de segunda e de terceira ordem. Concelhos

especiais eram os de Lisboa e Porto, assim como outros que, tendo mais de

40000 habitantes, se manifestassem nesse sentido. Para serem inclu[dos na

categoria de primeira ordem, os concelhos tinham de cumprir o mencionado

requisito populacional ou neles estar localizada a capital de distrito. As

restantes circunscrig6es concelhias eram de segunda ordem caso tivessem

pelo menos 15000 habitantes, e de terceira ordem, se a sua populagio fosse

inferior a tal montante. O concelho eborense, embora n6o atingisse o numero

de efectivos populacionais previstos na lei, foi classificado como sendo de

primeira ordem. A situagSo justificava-se porque a cidade de Evora era a

capital do distrito com o mesmo nome.

O C6digo de 1896 manteve o principio da hierarquizagdo concelhia mas

simplificou as categorias. De acordo com a nova legislagSo os concelhos

passavam a classificar-se apenas em dois niveis, sendo de primeira ordem "os

das capitais de distrito e outros que assim [fossem] classificados, em virtude da

importdncia da sua populagdo aglomerada e do seu incremento industrial e

comerciaf; os restantes eram considerados de 2a ordem. N6o tanto pela sua

importdncia econ6mica e demogr6fica, mas porque mantinha a posigSo de

capital de distrito, Evora continuava a figurar entre os concelhos de 1a ordem.2s

Entre outras implicag6es, esta hierarquizagSo das circunscrig6es

concelhias determinava o nfmero de indiv[duos que compunham os executivos

camardrios. No caso do concelho eborense tal significou que desde 1890 ate

ao ano em que os republicanos introduziram alterag6es na orgdnica da

administragSo dos municfpios, em 1913, as respectivas vereag6es eram

zs Cf. C6digo Administrativo Aprovado por Lei de 4 de Maio de 1896, 1925, Coimbra, lmprensa da

Universidade, (8'ediqSo), Art.2o, 51o e 20, e Art.43o.
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compostas por nove vogais. Desde entSo al6 1926, o concelho eborense era

composto por vinte e quatro vereadores dos quais, por eleiqSo anual, salam os

nove individuos que constitulam a comissio executiva; em 1916 esse n[mero

baixou para sete. Depois do Golpe Militar de 28 de Maio de 1926, a cdmara

eborense passou a funcionar apenas com comissSes executivas de nomeaqdo

governamental, compostas por sete vogais.

A referida hierarquizagdo tinha implicaq6es quer ao nivel do numero de

vereadores, quer no que diz respeito ds atribuig6es dos executivos camar6rios,

ou seja, a margem de autonomia e mat6rias em que se projectava a sua esfera

de actuaqSo.

Tendo como referOncia o Codigo administrativo de 1896, aquele que mais

tempo vigorou durante o per[odo em an6lise, as atribuig6es dos corpos

administrativos municipais desdobravam-se em deliberativas e execut6rias,

sendo que as primeiras necessitavam de aprovagSo do governo e, em certos

casos, de publicagSo na folha oficial, para se tornarem definitivas.

Encontravam-se nesta situag6o as deliberag6es sobre empr6stimos, sobre

criagio de empregos e aumento de dotagSo dos existentes, sobre

percentagens adicionais ds contribuiq6es directas do Estado, sobre contratos

de concessSo exclusiva para iluminagdo, abastecimento de 5guas ou do

sistema de viagSo. Careciam ainda de aprovagSo governamental as

deliberag6es relativas d organizaqdo ou dotagSo de servigos e fixagSo de

despesas, sobre orgamentos, percentagens de taxas ou quaisquer outros

impostos, sobre aquisiqSo ou alienagSo de bens imobili6rios, titulos acg6es, e

outros papeis de cr6dito, sobre transac96es, confissSo ou desist6ncia de

pleitos, sobre regulamentos e posturas de execugSo permanente, e sobre

contratos de execugSo de obras ou servigos com previsdo de duragdo para

al6m de dois anos. Nos concelhos de primeira ordem, como era o caso do

eborense, a tutela n6o aprovava as deliberag6es das vereag6es relativas d

criag6o e dotagSo de empregos, empr6stimos e agravamento das

percentagens dos impostos directos e indirectos, sem pr6via aprovagio dos

quarenta maiores contribuintes prediais do concelho.
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Competia ainda ds cdmaras, enquanto entidades administradoras e

promotoras dos interesses dos municlpios deliberar, n6o carecendo para tal de

aprovaqSo superior, sobre: pastos e 6guas de uso comum, terrenos, matas e

arvoredos municipais; administragdo de celeiros municipais, criagSo ou

extingdo de partidos de veterin6rios e agronomos, facultativos, botic5rios e

parteiras; posturas e regulamentos do municlpio, toponlmia e numeraqSo de

policia dos pr6dios; construgSo e administragSo das cadeias comarcds;

demolig6es ou reparag6es em ediflcios arruinados; licengas para edificag6es e

reedificaq6es junto das ruas e lugares p0blicos estabelecendo alinhamentos e

cotas de nivel; construgEo e reparagSo de estradas municipais, pontes e

viadutos; concessSo de licengas para caminhos-de-ferro ou outros

melhoramentos da viagSo priblica; seguranQa e comodidade do trdnsito nos

espagos p0blicos, compreendendo a limpeza e iluminagSo p0blicas e remogSo

de entulhos; licengas para venda de carnes verdes e estabelecimento de

aQougues proprios, assim como padarias municipais; estabelecimento,

duragSo, mudangas ou supress6o de feiras e mercados; administragio de

cemit6rios municipais na capital do concelho; construqSo e conservagdo de

canos de esgoto, saneamento das povoag6es e demoligSo ou beneficiag6o de

habitag6es insalubres; construqSo e administraqdo de lavadouros, de banhos

p0blicos e de 6guas medicinais, construgSo e administragSo de matadouros;

administragSo dos expostos e crianqas desvalidas; subsidios a

estabelecimentos de benefic6ncia, instrugdo e educagSo caso nio fossem as

proprias cdmaras as administradoras; criagSo ou extingSo de institutos e outros

estabelecimentos de utilidade para o concelho.

Em suma, a exposigSo sobre as atribuiq6es camardrias previstas pelo

Codigo de 1896 mostra que, globalmente, elas incidiam sobre a gestSo de bens

e estabelecimentos municipais, criagSo e administraqio de serviqos de pol[cia

urbana e rural, elaboragSo de posturas e regulamentos, acgSo no dmbito da

instrugSo, assist6ncia, benefic6ncia, sa0de e salubridade p0blicas, assim como

a promoqio dos melhoramentos materiais e dos interesses econ6micos do

concelho.
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Segundo Jo6o Bonif5cio Serra, os municipios resistiram bastante bem ds

ameagas de extingSo parcial prevista por alguma legislagSo administrativa de

finais de Oitocentos, mantiveram o essencial das suas compet6ncias

acentuando-se mesmo o papel dos municlpios na promogSo de infra-estruturas

urbanas e de viagSo. At6 ao advento da Reptblica manteve-se este quadro e,

posteriormente, n6o se registaram grandes alterag6es, embora os republicanos

tivessem afectado aos municipios compet6ncias no campo da instruqSo. z0

Nesta tarefa de articulaqSo com a sociedade local recala parte

significativa da acgdo dos municlpios, que para tal efeito se desdobravam ainda

em actividades que n5o apenas as explicitadas nos codigos administrativos2T.

As actas do municipio eborense relativas ao periodo em estudo

testemunham o efeito modulador da crescente complexidade do aparelho

perif6rico do Estado, e dos condicionalismos decorrentes das conjunturas

politicas e economicas, sobre a esfera de acgSo municipal. Por um lado, d

medida que o poder central instalava na provincia organismos ligados aos

diversos minist6rios, as cdmaras perdiam algumas das compet6ncias que

anteriormente lhe estavam cometidas. Mas tamb6m acontecia que, por efeito

do processo de definigdo de novas Sreas de actuagSo sobre a sociedade

portuguesa, o poder central solicitava aos municlpios tarefas que valorizavam o

seu papel de mediadores entre o centro politico e a sociedade local.

Uma das Sreas em que isso aconteceu foi, nomeadamente, a da

aplicagSo da Lei do Descanso Semanal. A cdmara exerceu um complexo e

moroso processo de auscultag6o das forgas sociais e econ6micas envolvidas

para depois elaborar regulamento proprio e acompanhar a aplicagSo da lei no

concelho de Evoraza. A cdmara esteve igualmente envolvida na criagSo da rede

z0 - Cf. JoSo Bonif6cio Serra, 1988, op. cit., pp. 1037-1066 e, do mesmo autor, 1997a, op. cit., pp.99-

112.

27 ldem, 1997, pp.99-112.

28 Enquadra-se neste caso o longo processo de construgSo das modernas infra-estruturas de

abastecimento de 6guas, tema desenvolvido no Capitulo Z do presente estudo. Mas, para al6m

deste exemplo pode ainda referir-se o papel de mediagSo da cdmara eborense na auscultagSo dos

representantes da sociedade local, atrav6s das respectivas associag6es de classe, relativamente ds
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dos Seguros Sociais Obrigatorio*s, pedra basilar do "Estado Providdncia

orientag6es de cumprimenlo da Lei do Descanso Semanal. Em relagSo a esta quest6o, o primeiro

registo em acta data de Agosto de 1905, com a leitura de um oficio da AssociagSo dos Empregados

do Comdrcio de Evora, no qual esta pedia a ades6o da c6mara para"conjuntamente com todas as

associagdes de classe, imprensa, comdrcio e mais cdmaras, se obter do Governo uma lei que

regulasse o descanso dominical obrigat6rio em todo o paiC'. De acordo com o registado em acta, a

c6mara achou justo e deliberou prestar a sua adesSo (cf. A.D.E. - A.C.M.E., No 800, 1904 - 1906,

FLS.75 -77V.).

Logo que a Rep0blica foi instaurada, a AssociagSo dos Empregados do Com6rcio de Evora tratou

de representar junto da c6mara para que, de acordo com o publicado pelo "governo provr's1rio da

Repiblicd', o domingo fosse designado no concelho como o dia de descanso semanal" (A.D.E. -

A.S.C.E., No 804, 1910 - 1911, FLS. 65V. - 68V.). A pol6mica em torno da questSo era forte, como

prova o testemunhado pela acta da vereagSo na qual se descrevia que na sessSo de 18 de Maio de

1911, onde iam ser deliberadas alteraq6es a introduzir ao Regimento do descanso semanal

aprovado pela cdmara e publicado no DiSrio do Governo de 5 de Maio de 1911, estavam presentes

" todos os vereadores [com excepgdo de um, com motivo justificado], quase todas as Juntas de

Paroquia, diversas Associagdes de Classe e grande numero de espectadoreC' (A.D.E. - A.S.C.E., No

804, 1910 - 1911, FLS. 145v. - 152.). Tendo como protagonistas, de um lado as AssociagSo

Comercial e AssociagSo lndustrial, e de outro a Associagdo dos Empregados do Com6rcio de Evora,

o assunto foi sendo objecto de discuss6es e deliberag6es sucessivas. Cerca de uma d6cada depois

ainda a situaEio n5o estava clarificada. Entre os comerciantes e industriais, os propriet6rios de

tabernas e vendas de vinho, eram os mais renitentes em aceitarem o descanso dominical, pedindo

excepgSo para o seu neg6cio. Contra isso manifestavam-se claramente a jd conhecida AssociagSo

dos Empregados do Com6rcio e tamb6m a UniSo dos Sindicatos Oper5rios de Evora. Com o intuito

de n5o ver prejudicado o com6rcio eborense, a vereag6o da altura deliberou instar junto das

restantes cdmaras do distrito para que tamb6m estas adoptassem o domingo como dia de descanso

" a fim de se conseguir em todo o dr'strito a uniformizagdo, evitando-se assim prejuizos a todo o

comdrcid'(A.D.E. - A.C.M.E., No 816, 1916 - 1919, FLS. 145V. - 155 e A.D.E. - A.S.C.E., No 811,

1922- 1924, FLS.96 - 101). O assunto ficou registado pela fltima vez em actas do municipio em

1927. Agora a AssociaqSo Comercial e lndustrial de Evora embora continuasse inconformada com a

legislaqSo em vigor sobre o descanso semanal, e a sua obrigatoriedade ao domingo, queixava-se da

concorrdncia desleal dos vendedores ambulantes e pela "venda de vdrios artigos no terado, casas

e valas do mercado lo de Maid', pelo que o vereador do pelouro propOs a proibigSo no interior e

exterior daquele espago de " fazendas, artigos de retrosaria e outros similares e que ao domingo ndo

fosse permitia a venda ambulantd'. A comissSo administrativa aprovou a proposta por unanimidade

respondendo "positivamente ao solicitado pela associagdd'(A.D.E. - A.C.M.E., No 818, 924 - 1927,

FLS. 140V. - 141V.) A.D.E. - A.S.C.E., No 810, 1920 - 1922, FLS. 46V. - 51.

2e Aos municipios cabia um papel de"activa propagandd' junto dos patr6es para que a instauragSo

dos ditos seguros fosse o mais c6lere possivel (A.S.C.E., No 809, 1916 - 1919, FLS. 104 - 106). Em
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liberal"langado pela Rep0blica em 191930. A titulo de exemplo refira-se ainda o

testemunho deixado em acta pelo presidente da c6mara, em 1921, depois de

viagem d capital, onde fora tratar de " assuntos de interesse para a cidade que

demandflvaml urgente resolugdd'. Sendo a"questdo das subsistdncias a gue

considerava mais importante no presente momentd' - conjuntura do pos I

Guerra -, o presidente informou que expusera ao Comiss5rio Geral dos

Abastecimentos as dificuldades eborenses, um vez que este " ndo conheQial

nem poQial conhecer as dificuldades verdadeiras do disctricto [que podial ver-

se em breve a bragos com a fomd'. Na sequGncia disso, acrescentava,

oficio da DirecAdo dos Seruigos dos Desastres no Trabalho, a c6mara foi mesmo incumbida de

" convocar todos os patrdes, operdrios e entidades comerciais e industriais interessadas do

concelho, e de entre elas nomear uma comissdo, a qual, por sua vez, pediria d dita direcAdo todos

os esclarecimentos que necessitasse em caso de dividd'(A.D.E. - A.S.C.E., No 809, 1916 - 1919,

FLS. 140 - 144V.). Pese embora esta orientag6o, a cdmara continuou a ser regular interlocutora do

Estado no sentido das"explicagdes que deviam serdadas aos elementos patronais dos concelhos

[para fazereml desaparecer o retraimento que tem havido por parte de alguns e, assim, se conseguir

a organizagdo da sociedade mdtua em periodo de tempo mas curtd' (A.D.E. - A.S.C.E., No 810,

1920 - 1922, FLS. 46V. - 51). Apos deslocaqSo do presidente do municipio ao Ministerio do

Trabalho onde terii dado conta da dificuldade do poder local em dinamizar o processo, o lnstituto de

Seguros acabou por decidir enviar a Evora"com urg€ncia, um empregado hdbil daquela repartigdo

para organizar e p1r em funcionamento as mutualidades que a lei prescrevlial para os desastres de

trabalho, invalidez e doengd' (cf. A.D.E. - A.S.C.E., No 810, 1920 - 1922, FLS. 115V. - 121Y.). Foi
,!

ainda d cdmara de Evora que o Conselho de Administragdo dos Seguros Sociais Obrigatdrios pediu

indicagSo do nome de " pessoa idoned' para provimento do lugar de oficial de diligdncias no Tribunal

de Desastres do Trabalho a instalar na cidade (A.D.E. - A.S.C.E., No 811, 1922 - 1924, FLS. 103V. -
1 05).

30 Sobre o tema da criaqSo dos Seguros Sociais Obrigat6rios em Portugal (Decreto-Lei no5637 de

Maio de 1919) cf. Miriam Halpern Pereira, 1999, "As origens do Estado Provid6ncia em Portugal: as

novas fronteiras entre pfblico e privado", Ler Hist6ria, no37, pp.45-61', para o periodo do Estado

Novo cf. lrene Flunser Pimentel, 1999, "Assist6ncia social e Familiar no Estado Novo nos anos 30 e

40", Aniilise Social, vol. XXXIV (151-152), pp.477-508 e Jos6 Luis Cardoso e Maria Manuela Rocha,

2002,"Corporativismo e Estado Provid6ncia", XXll Encontro da APHES, Aveiro, 15-16 de Novembro

[http://www2.egi.ua.pVxxiiaphes/Artigosla%20Cardoso%20&%20Rocha.PDF] [consultado em

21t08t2O07)
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conseguira que chegassem a Evora em quantidade mais abundante alguns

g6neros alimentares como aqricar e arroz.31

Depois do golpe militar de 28 de Maio de 1926, a situagSo alterou-se

progressivamente. As cdmaras transformaram-se em extens6es locais da

polltica dos governos, em prejulzo do seu entendimento como corpos

administrativos municipais, ou seja, como colectivos representantes dos

interesses das populag6es do respectivo concelho, que para talfim os elegiam.

Apos o golpe de 1926, os executivos camar5rios passaram a ser de nomeagSo

governamental e o c6digo administrativo do Estado Novo, aprovado em 1936,

consag rou defi n itivamente tal interpretagSo..

Os denominados melhoramentos materiais, porque desde finais do s6culo

XIX se evidenciaram como uma das principais 5reas de actuagSo dos

municipios, ilustram exemplarmente a reorganizaqSo do papel dos municipios

sob o regime ditatorial e a consequente perda de autonomia neste campo.

Com efeito, desde o inicio dos anos trinta do s6culo XX que o Estado

portugu6s vinha manifestando, para al6m de uma crescente preocupagSo de

enquadramento legal da actividade economica, uma polltica de dirigismo

estatal cada vez mais evidente32. Este modelo de governagSo, ligado "ao que

serd um estilo muito proprio de condugdo de gestdo corrente do Estado,

singulariza neste campo Salazar do ditadores do periodo [fazendo delel um

ditador <forte>", tal designagSo decorrendo n6o do tipo de legitimidade do

ditador, mas sim da"extens1o da dimensdo politica e governamental em que

este interu6nl', extensSo esta que foi favorecida por alguns factores estruturais

da sociedade portuguesa, entre os quais " uma escassissima elite social e

a d m in is tra tiva le tra d d' .33

31 A.D.E. - A.S.C.E., No 810, 1920 - 1922, FLS. 115V. - 121V.1

32 Fernando Rosas, 1986, O Estado Novo nos Anos Trinta /928-1938, Lisboa: Estampa, pp.254-283.

as Cf. Herminio Martins, 1998, Classe, Status e Poder, Lisboa, lCS, pp. 105-112, Schmitter, Philippe

C, 1999, Portugal: do autoritarismo d democracia, Lisboa, ICS e Ant6nio Costa Pinto,2001, (O

imp6rio do professor: Salazar e a elite ministerial do Estado Novo (1933-1945)>, An6lise Social,

vol.XXXV (157), pp. 1055-1076.
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Os efeitos economicos e sociais da crise de 1929 favoreceram esta

orientagSo. A partir de 1931 o governo procurou apurar oficialmente a

dimensSo do desemprego em Portugal e em 1932 produziu legislag6o

concertada no sentido de dar resposta ao problema. No primeiro trimestre do

ano foi criada uma Alta ComissSo para Melhoramentos Piblicos, dependente

do minist6rio das Finangas, do Com6rcio e Comunicaq6es e do da Agricultura e

o governo procedeu a uma dotagSo excepcional de verbas para obras pfblicas.

Uma parte do montante destinava-se a melhoramentos rurais e seria distribuida

por quase todas as freguesias e concelhos do pais; a outra parte era

canalizada para as "grandes cidadeC', com vista ao arranque ou

prosseguimento de obras p0blicas consideradas de " maior utilidade social'u.

Em Julho do mesmo ano Salazar tomou posse como presidente do

governo, sendo o primeiro civil a ocupar tal cargo desde o golpe militar de

1926. Dois dias depois foi criado o Minist6rio das Obras P0blicas e

Comunicag6es, em substituigSo do Minist6rio do Com6rcio e das

Comunicag6es. A simb6lica desta mudanga era evidente: no mesmo acto

bania-se a heranga da rep0blica liberal e recuperava-se a designagSo do antigo

Minist6rio das Obras Publicas Com6rcio e lnd0stria, que a memoria colectiva

do pais associava i intencional polltica de fomento material desenvolvida pelo

regime mon5rquico na segunda metade do s6culo XlX. As verbas atribuidas ao

fundo de desemprego foram canalizadas para o novo minist6rio e iniciou-se

ent6o o periodo do Estado Novo, no qual os programas de obras p0blicas

atingiram maior relevo e visibilidade35.

Tamb6m em 1932, com data de dezanove de Setembro, foram aprovados

vdrios decretos que, no seu conjunto, estabeleciam o enquadramento legal da

s+ Decreto 020222 de 15 de Agosto de 1931 e Decretos no20979 e no20980, de 7 de Margo de 1932.

Para informag6o mais completa sobre a legislag6o destinada d promogSo de melhoramentos

materiais como resposta d crise de 1929 e respectivo alcance cf. Jorge de Sousa Rodrigues,2000,

"infra-estruturas e urbanizagSo na margem sul: Almada, s6cs. XIX e XX, Andlise Social, Yol. XXXY

(n.o 156), pp.547-581.

s5 Ana Tost6es, 1996, "Minist6rio das Obras Pfblicas", in Fernando Rosas e J. M. Branddo de Brito

(dir.) Dicioniirio de Hist6ria do Estado Novo, vol.ll, Lisboa, Bertrand, pp. 585-598.



303

politica de melhoramentos materiais e criavam os mecanismos adequados para

que o Estado ficasse a dirigir todo o processo. Cada um dos decretos

identificava uma 6rea de actuagSo e definia a respectiva articulagAo e tutela da

administraQ6o central36.

Os"melhoramentos rurais"eram definidos como obras de interesse local

a realizar fora dos centros urbanos e sedes de concelho, como por exemplo

estradas, caminhos vicinais, pavimentos, chafarizes, tanques e lavadouros.

Embora o governo considerasse que tais obras "podiam ser orientadas pelas

normas descentralZadoras de colaboragdo com as autarquias locaid',

adiantava que para " maior eficidncia careciam de uma centralizagdo tdcnicd'.

Esta responsabilidade era confiada d Junta Autonoma de Estradas, que

apreciava e eventualmente aprovava os planos apresentados anualmente

pelas autarquias. Com base nesses planos o Minist6rio das Obras P[blicas

distribula as respectivas verbas, com uma previsSo de comparticipaq6o at6 um

limite m6ximo de cinquenta por cento do custo total das obras; as corporag6es

administrativas asseguravam o investimento restante.

Os "melhoramentos urbanos", eram os "que mais interessavam ao bem-

estar das populagdes, tanto dos mddios como dos pequenos centroC' que o

governo, " como coordenador e orientador de todas as actividades da nagdo

[pretendia] tornar extensiva ao desenvolvimento das aldeias, vilas e cidades do

PaiC'. Consideravam-se como melhoramentos urbanos as "obras de interesse

local e vantagem colectiva a realizar fora dos grandes centros, compreendendo

a realizagSo de planos de urbanismo, a construgSo, reparagdo e transformagSo

de escolas primdrias, escolas profissionais elementares, liceus municipais,

hospitais e outros edificios de assistdncia, museus e monumentos nacionaiC'. A

sua efectivagio implicava a exist6ncia de"um plano geral onde o auxilio do

Estado aos povos, directamente ou por intermddio dos corpos e corporagdes

administrativas, encontrlassel garantia de um trabalho bem orientado e

efica2'37. A Direcgio Gerat dos Edificios e Monumentos Nacionais cabia a

36 Decretos no21696, no21697, no21698 e no21699, todos aprovados em 19 de Setembro de 1932.

37 ldem.
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orientagao tecnica, a fiscalizagSo e a organizagSo de inqu6ritos que

permitissem a justa apreciagdo das necessidades locais. A distribulgSo das

verbas e a tutela dos processos dependia igualmente do Minist6rio das Obras

P0blicas e previa-se tamb6m a partilha do esforgo de investimento entre o

Estado e a administragSo local.

O preimbulo do decreto relativo aos melhoramentos de dguas e esgotos

definia como tais " as obras de captagdo e distribuigdo de dgua e o

estabelecimento, beneficngdo e ampliagdo de redes de esgoto nas vilas e

povoagOes importantes e nas cidades, excepto nos grandes centroC',

reconhecia o " muito valioso esforgd' desenvolvido pelas autarquias nesta 5rea,

constatava a " enorme vastiddo do problemd' e doutrinava que ao " Estado

impenfiial a obrigagdo de contribuir para que a missdo daquelas entidades

[fosse] facilitada e se [tornasse] de facto eficaZ'. Fixava-se um prazo de cinco

meses paru a DirecgSo Geral de Sa0de efectuar um inqu6rito irs "capitais de

distrito, cabegas de concelho, vilas e povoagdes mais importantes de cada

concelho, pormenorizando as possibilidade inerentes a cada um daqueles

seruigos piblicos, as deficidncias que importa corigir nos seruigos jd instalados

1...1 fixando os casos mais urgentes para cada concelho e distritd'. Na posse

dos resultados, incumbia ao governo fixar o programa de melhoramentos a

executar pelas cdmaras e ordenar, pelas repartig6es competentes, a

elaboragdo dos estudos e projectos respectivos. A Administrag6o Geral dos

Servigos Hidr6ulicos e El6ctricos - uma secgSo que integrava o Minist6rio das

Obras P0blicas - quando assim o entendesse podia autorizar as cdmaras a

confiarem os estudos e projectos a outros t6cnicos que n5o os seus. O decreto

previa ainda que o programa de melhoramentos fosse revisto de tr6s em tr6s

anos, em resultado de novos inqu6ritos; a AdministragSo Geral dos Servigos

Hidr6ulicos e El6ctricos comunicaria at6 31 de Margo de cada ano o programa

do plano de obras a realizar pelas cdmaras e havendo tamb6m um parecer

favor6vel do respectivo Conselho Superior de Higiene e Obras Pfblicas, os

projectos eram submetidos d aprovagSo do Ministro das Obras P(blicas. Os

encargos destes melhoramentos seriam custeados pelas cdmaras municipais,

salvo quando se reconhecesse essa impossibilidade, caso em que o Estado
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comparticiparia at6 um maximo de cinquenta por cento do custo da obra.

Especificava-se ainda que as juntas gerais de distrito, as comiss6es de

iniciativa e os particulares poderiam, com a assist6ncia t6cnica do Estado,

realizar melhoramentos a sua custa, desde que tal fosse requerido a

AdministragSo Geral dos Servigos Hidr6ulicos e El6ctricos e estivesse incluido

no plano de obras aprovado pelo governo.

Ainda em 19 de Setembro de 1932, para fazer face d crise de trabalho

que assolava o pals, o governo decretou a criaqSo do Comissariado de

Desemprego e das respectivas delegaq6es distritais. Este organismo, criado

junto ao Minist6rio das Obras Publicas, embora com funcionamento e

administraqSo aut6nomos, tinha como principais fung6es organizar o registo

dos desempregados, promover a sua colocaqSo e receber as verbas

destinadas ao fundo de desemprego. Entre os trabalhos em que esta m5o de

obra mais proveitosamente podia ser utilizada, o governo contava os

" melhoramentos rurais, melhoramentos urbanos, dguas e saneamento, limpeza

das valas e ribeiras, arborizagdo etc."

No seu conjunto, as orientagOes previstas nestes decretos configuravam

uma proposta de actuagSo coerente do governo no campo das obras priblicas e

constitulam um programa que identificava o Estado Novo com os valores da

modernizagSo e do progresso materiais. Um discurso que, ao valorizar a <<obra

feita>>, pretendia, por antinomia, legitimar o regime autorit5rio e estigmatizar a

republica liberal como um periodo de anarquia e indefiniqSo politica.

Em finais de 1934, como corol6rio deste programa de obras priblicas

promovidas pelo Estado, foi aprovado o decreto que obrigava a existdncia de

plantas topogr6ficas e de planos de urbanizagio em todas as vilas e cidades

sedes de municlpio, em localidades cuja populagSo fosse superior a dois mil e

quinhentos habitantes e denotassem um expressivo crescimento demogrSfico,

e nos centros ou zonas de interesse turlstico, recreativo, clim6tico, terap6utico,

espiritual, historico ou artistico, designados pelo governo38.

38 Decreto-lei no24802 de 21 de Dezembro de 1934.
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Para justificar esta obrigatoriedade, o governo ctuzava os "beneficios da

assist6ncia pelo trabalho" ds populaE6es que dele se encontravam privadas,

com o facto de as cAmaras solicitarem "o concurso do governo" para projectos

nem sempre "delineados com o melhor crit6rio e a mais justa consideragSo das

condiq6es locais e das necessidades futuras, nem segundo as melhores regras

da higiene e da conveni6ncia das aglomeraq6es urbanas". Uma situagSo que,

segundo o governo, muitas vezes se devia ao facto de as autarquias

carecerem de "tdcnicos especializados na moderna arte, que tambdm 6

ci6ncia, da urbanizagdd'.

O levantamento das plantas topogr5ficas, com excepgSo das de Lisboa e

do Porto, seria realizado atrav6s de um concurso priblico geral, assente em

bases estabelecidas pelo governo, cabendo tamb6m a este a direcgSo e

fiscalizagSo dos trabalhos. No entanto, previa-se que as cdmaras, mediante

pagamentos em prestag6es, reembolsassem o Estado das despesas por este

efectuadas. O mesmo decreto estabelecia ainda que, num m5ximo at6 tr6s

anos depois de efectuadas as plantas topogr6ficas, as cdmaras deviam

apresentar os respectivos planos gerais de urbanizaqio que, para serem

aprovados pelo governo, tinham que ser acompanhados de pareceres positivos

dos Conselhos Superiores de Obras Publicas, de Higiene e Turismo. Entre os

elementos que obrigatoriamente constavam dos planos de urbanizagSo

enumeravam-se as plantas esquem6ticas do que existia e se pretendia realizar

quanto a redes de abastecimento de 6guas e de iluminagio ptiblica, e sistemas

de drenagem de 5guas pluviais e de esgotos. Em teoria, esta legislagSo

estabelecia o contexto legal adequado paru que as novas zonas de

crescimento e expansSo dos n0cleos urbanos ficassem dotadas das modernas

infra-estruturas de iluminagSo, 69uas e saneamento.

Toda a legislagSo analisada at6 este momento evidencia, por parte dos

dirigentes polfticos do inicio do Estado Novo, o proposito de condicionar a

margem de iniciativa do poder local. As infra-estruturas e os equipamentos

urbanos, por serem Sreas emblem6ticas da actuagSo do poder local, ilustram

aquela acgSo tutelar do regime autoritdrio, mediante instrumentos como a
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orientaQao e fiscalizagSo t6cnicas e o controle financeiro dos projectos3e. Em

certos casos, era o proprio Minist6rio das Obras P[blicas, atrav6s da suas

secg6es e/ou direc96es gerais e regionais, que dirigia os trabalhos.

De facto, a actuagio do governo nestas 5reas decorria de um proposito

mais amplo que ficou transcrito em lei ainda no ano de 1933, com a aprovagdo

do Estatuto do Trabalho Nacional. Nesse diploma, o legislador explicitava que

" o Estado tem o direito e a obrigagdo de coordenar e regular superiormente a

vida econ omica e socia I determ i na n do-lh e os objectivoJ' +0 .

No Amago do problema da definigSo das atribuig6es que

consubstanciavam o alcance e os limites da acgSo das vereag6es em defesa

dos interesses das populag6es locais, encontra-se a questSo das finangas

municipais. Os argumentos do discurso produzido pelo poder central

relativamente a este topico assentavam na apreciagSo que os governos faziam

quanto ds disponibilidades financeiras dos municlpios para efectuarem gastos

em beneflcio dos respectivos concelhos.

A constatagio por parte dos poderes p0blicos de que os concelhos

dispunham de escassos bens e rendimentos pr6prios para tazerem face ds

necessidades da administrag6o municipal ficou expressa de forma evidente na

legislagSo administrativa do fltimo quartel de oitocentos. A doutrina dominante

no perlodo estabelecia a necessidade de controlo dos gastos efectuados pelos

corpos administrativos, entre eles os concelhios. Dada a escassez de

rendimentos proprios, a tend6ncia destes 6rg5os era paru sobrecarregarem as

populag6es com impostos e taxas e/ou paru contrairem dividas cujas

obrigaq6es depois n5o conseguiam respeitar.

O C6digo de 1886 imp6s limites "ds liberdadeslate entiol concedidas aos

corpos administrativos mormente em matdria tributarid' justificando que dal

tinham resultado abusos e desigualdades que pesavam fortemente sobre as

populag6es locais e at6 "riscos [para] as finangas do estado, ameagadas de

3s Fernando Ruivo, 2000, op.cit., pp.94-103 e JoSo Caupers, 1999, op. cit, pp.50-52.

a0 Decreto-lei no23048 de 23 de Setembro de 1933.
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perto pela terrivel concorrencia dos pretendidos melhoramentost>". Para

acautelamento de tais situag6es, estabelecia-se a exig6ncia de parecer

favor6vel dos quarenta maiores contribuintes da contribuiqSo predial sobre

deliberag6es camar6rias relativas, nomeadamente, a orQamentos e langamento

de impostos municipais. +t

A legislagdo administrativa da d6cada de noventa prosseguiu e

aprofundou aquelas orientagOes quanto d relag6o entre o Estado e as cdmaras,

relativamente ds finanqas dos municipios: tutela governamental sobre

deliberag6es atinentes a empr6stimos, percentagens sobre impostos directos

ou indirectos, e exig6ncia de parecer pr6vio dos quarenta maiores contribuintes

prediais do concelho. As deliberag6es camar6rias sobre estes assuntos so se

tornavam execut6rias ap6s aprovagdo do governo, por meio de decreto

publicado na folha oficial.qz.

No plano das receitas, a Lei no88 acrescentou ao elenco das receitas

ordindrias a possibilidade de as cdmaras receberem subsfdios especiais

consignados no orgamento do estado43.

Na sequOncia da instauraqSo da Repfblica, o Decreto com forga de lei de

13 de Outubro de 1910 estipulou a entrada em vigor dos magistrados e

organismos administrativos estabelecidos pelo Codigo Administrativo de 1878,

assim como as respectivas atribuiq6es++. Mas a marca mais impressiva dos

designios republicanos no campo da administraqSo do pais foram as Lei no88,

de 1913 e Lei no621, de 23 de Junho de 191645. A primeira, para al6m de

estabelecer a nova orgAnica dos corpos administrativos distritais, municipais e

41 Cf. Codigo Administrativo aprovado por Decreto de /7 de Julho de /886, 1891, Porto, Livraria

Cruz Coutinho Editora, p.5 e 36-37.

a2 Cf . Codigo Administrativo aprovado por Lei de 4 de Maio de /896, 1925, Coimbra, lmprensa da

Universidade (8" edi96o), pp.32-35.

a3 Cf . Didrio do Governo, 7 de Agosto de 1 91 3, pp.2917 .

tt Cf . Didrio do Governo, 14 de Outubro de 1910, pp.53-54.

a5 Cf., respectivamente, Diiirio do Governo, T de Agosto de 1913, pp.2913-2919 e idem,23 de Junho

de 1916, pp.619-622.
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paroquiais, especificava, em relagao ds competdncias e atribuig6es dos

municipios no campo financeiro, a possibilidade de as c6maras deliberarem

sobre impostos directos e indirectos e sobre empr6stimos, sem sujeigSo a

tutela superior. Previa-se, sim, a necessidade de aprovagSo por parte da

maioria das juntas de par6quia respectivas e, ainda, a possibilidade de

referendum aos eleitores do concelho, caso a d6cima parte dos mesmos assim

o requeresse. Esta seria certamente uma das formas de concretizaqio dos

propositos democr6ticos e descentralizadores do regime recentemente

instauradoa6.

A legislagSo de 1916, embora aferindo-se pelo mesmo esplrito da anterior,

revela uma min0cia em relagSo d questSo dos empr6stimos que provavelmente

decorria do conhecimento das dificuldades financeiras dos municipios em

contexto de autonomia deliberativa. Em sete artigos, os legisladores definiam o

ptazo m6ximo de amortizagSo das dividas, estabeleciam os limites de

endividamento em funq6o das receitas ordin6rias depois de deduzidas todas as

despesas obrigatorias e proibiam as cdmaras de diminulrem as receitas afectas

aos juros, encargos ou amortizag6es das dividas, enquanto estas n5o

estivessem pagas ou distratadasaT. Relativamente a impostos, pode considerar-

se que esta lei era tamb6m mais detalhada que as anteriores apresentando a

novidade de os municfpios poderem fazer receitas mediante langamento de

impostos sobre os produtos exportados dos concelhosas

A depend6ncia dos orgamentos municipais em relaqSo aos inputs gerados

pelos impostos era um condicionalismo estrutural ao funcionamento dos

munic[pios e funcionou como argumento para o "apertado controld' exercido

pelo Estado Novo em relagio d autonomia financeir? daqueles+s.

a6 Cf. Marcello Caetano, 1935, op. cit., pp..66-76.

a7 Cf. Lei no621 , Didrio do Governo, 23 de Junho de 191 6, pp.619-622.

aa lbidem.

ae Cf. Jos6 Ant6nio Santos, 1999, "Municipios" in Ant6nio Barreto e Maria Filomena M6nica coord.,

Diciondrio de Histdria de Portugal. Suplemento F/O, Porto, Figueirinhas, pp.571-574.
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6.2. - Pefil social das vereagdes eborenses

O ponto anterior do presente capltulo teve o intuito de, por um lado,

apresentar o quadro normativo que balizava a actuagio dos colectivos

camar6rios e explicitar as relag6es destes com o poder central, e, por outro,

destacar o alcance e os limites da ac96o municipal, nomeadamente no campo

dos designados melhoramentos materiais, seu campo de actuagio

fundamentalso.

Pretende-se, agora, apreender e acompanhar as eventuais alterag6es do

perfil social das vereaq6es eborenses, partindo do pressuposto que este grupo

constitui, pela sua acgSo de mediagSo entre a periferia e o centro politico e

pelas 6reas de actuagdo administrativa que lhe eram genericamente atribu[das,

um actor de primeira ordem na esfera da acgSo p0blica das elites locais.

Num perlodo cronologico marcado por mudangas institucionais e de

regimes pollticos, pretende-se escrutinar como, e em que medida, essas

transformagOes se repercutiram sobre o perfil social do grupo envolvido na

acgSo municipal. Se a eventual mudanga decorreu da percepq6o sobre a

alteragSo do papel desempenhado pelas elites locais ao nlvel das cAmaras ou,

sobretudo, acompanhou e repercutiu a evolugSo global da sociedade eborense.

A identificagSo nominativa dos indivlduos que fizeram parte das

sucessivas vereag6es eborenses entre 1890 e 1934, efectuou-se mediante

consulta sistemdtica das actas da c6mara. lncidiu-se em especial nos registos

de tomada de posse dos colectivos camar6rios, mas recolheram-se tamb6m,

se bem que de forma menos constante, as refer6ncias a vereadores que iam

substituir outros que, por motivos diversos, deixavam o exerclcio do cargo para

o qualtinham sido eleitos ou nomeados.

Como j6 se mencionou noutro ponto do presente estudo, o facto de a

cidade capital do distrito se localizar na 6rea do municipio eborense implicou

50 ldem.
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que o mesmo fosse considerado de primeira ordem e as respectivas vereaq6es

fossem constitu[das, normalmente, por nove individuos. Em conjunturas de

normal funcionamento das instituig6es liberais, as vereag6es eram electivas e

os seus mandatos de incid6ncia trienal. No entanto, as vicissitudes politicas

impediram por diversas vezes que os eleitos completassem os respectivos

mandatos. Sucediam-lhe entSo novos colectivos, que passavam a

desempenhar o cargo por via electiva ou, mais frequentemente em tais casos,

por nomeagio. Desde a instauragio da ditadura, na sequGncia do golpe militar

de 28 de Maio de 1926, ate 1934 foi pela 0ltima via que os vereadores

eborenses acederam ao desempenho dos respectivos mandatos.

No c6mputo global, entre 1890 e 1934, duzentos e dezoito individuos

fizeram parte das vereag6es eborenses - inclulmos neste n0mero os

substitutos acabaram por ser chamados a desempenhar funq6es efectivas. O

montante global obteve-se contabilizando apenas a primeira vez que cada um

dos individuos incluidos assumiu o cargo de vereador na cOmara de Evora ao

longo daquele perfodo.

Os requisitos b5sicos exigidos para o acesso ao cargo, comuns a todo o

periodo em an6lise, eram a maioridade legal e a habilitag6o mlnima de

saberem ler e escrever. O requisito censit6rio - duzentos mil r6is - desapareceu

com a Republica, motivo pelo qual apenas ser6 considerado como elemento de

identificagSo do perfil social das elites municipais eborenses at6 Aquele

momento.

Entre 1890 e 1910 participaram nas vereaq6es eborenses sessenta e oito

individuos. Nas cerca de duas d6cadas seguintes, ou seja, desde o inlcio do

regime republicano at6 1934, esse montante elevou-se a mais de centena e

meia. Um aumento que at6 certo ponto ficou a dever-se aos efeitos da Lei no88

de 1913, sobre a orgAnica e dimensSo das vereaq6es desde o inicio de 1914

at6 ao 28 de Maio de 1926. De acordo com ela, as vereag6es eborenses

deviam ser compostas por trinta e dois individuos. Este colectivo tinha

sobretudo fung6es deliberativas e de entre os seus membros eram anualmente

eleitos os indivlduos que, em nfmero de nove, constitulam as comiss6es
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executivas municipais. A hip6tese de o maior numero de vereadores reflectir,

no plano local, a instabilidade polltica que caracterizou a fase final da

Repfblica deve igualmente ser consideradasl. A sua validade pode ser aferida

mediante an6lise do ritmo de tomada de posse de novas vereaq6es.

Usando a identificagSo nominativa dos efectivos municipais procedeu-se

ao cruzamento desta informaqdo com os dados constantes das listas de

recenseamento eleitoral concelhias. Efectuou-se o cotejo com os cadernos

eleitorais com maior proximidade temporal em relag6o ao momento em que um

determinado individuo era pela primeira vez eleito ou nomeado para exercicio

do cargo municipal. Usaram-se os recenseamentos de 1891, 1900, 1910, 1911,

1918 e 1930 e, por norma, cruzaram-se os nomes neles constantes com os dos

indivlduos que tinham entrado para vereadores no quinqu6nio imediatamente

anterior ou no que se seguia a um determinado recenseamento. Deste trabalho

resultou que apenas sete indivfduos que fizeram parte das comiss6es

executivas entre 1929 e 1934 n5o foram encontrados nos recenseamentos.

Sabemos por6m que eram militares com a categoria de oficiais, pela forma

como eram nomeados nas actas das cAmaras. Serviam na estrutura militar

sediada em Evora mas n6o teriam aqui a sua resid6ncia eleitoral, pelo menos

nos anos dos dois riltimos recenseamentos compulsados.

Constituiu-se assim uma base de dados com os indicadores

disponibilizados pelas listas de eleitores: idade com a qual o individuo pela

primeira vez entrou paru o governo municipal, estado civil, resid6ncia,

ocupagSo, habilitagSo liter6ria, motivo do arrolamento como potencial eleitor e

rendimento - o qual deixou de constar nos cadernos eleitorais com o advento

da Rep0blica.

A caracterizag1o do grupo da elite politico-administrativa local esbogada

mediante os procedimentos e recursos mencionados permite-nos efectuar

comparag6es diacronicas, perspectiv6-lo em relagSo aos resultados obtidos

para o universo social eborense, expostos noutro ponto deste estudo, e

discorrer sobre os motivos das semelhangas ou diferengas face ds conclusdes

sl Manuel Bai6a, 2000b, op. cit., pp.775-788
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de investigag6es efectuadas para outras regi6es do pais relativas a este

segmento das elites locais.

6.2.1 - ldade de entrada no exercicio dos cargos.

A vari6vel idade 6, neste contexto, analisada para apuramento da

existOncia, ou n5o, de um rejuvenescimento geracional da elite politico-

administrativa local, em consondncia com os resultados obtidos quanto d m6dia

de idade dos potenciais eleitores concelhioss2.

De facto, i semelhanga do detectado quando da an6lise da m6dia de

idades do conjunto dos recenseados concelhios entre 1891 e 1930, tamb6m no

que diz respeito ao momento de entrada para o exercicio de cargos nas

vereag6es o regime republicano parece ter proporcionado algum

rejuvenescimento - cf. Tabela nol (pAg. seguinte). Entre 1890 e 1910, a idade

de acesso ds vereag6es situou-se nos quarenta e cinco anos, uma m6dia

semelhante d apurada para o conjunto dos eleglveis concelhios no mesmo

perfodo. Esta consondncia continuou, de resto, a verificar-se nas duas d6cadas

seguintes: a m6dia das idades dos individuos que acederam baixou para cerca

de quarenta e um anos e a m6dia das idades dos recenseados para o mesmo

perlodo tamb6m se situou nesse valor.

No entanto, se dividirmos este segundo per[odo diferenciando os anos em

que os 6rg5os autdrquicos eram compostos por c6maras e comiss6es

executivas, ou seja de Janeiro de 1914 a Maio de 1926, os resultados

possibilitam uma imagem mais matizada da evoluqSo supra mencionada .

Entre 1910 e 1913, a m6dia das idades dos vinte e dois indivlduos que

pela primeiravez exerceram cargos politico-administrativos situou-se nos trinta

e sete anos. Um valor nitidamente inferior d m6dia das idades de entrada em

exerclcio nas vereaq6es no perlodo mondrquico e igualmente inferior d propria

m6dia das idades dos potenciais eleitores arrolados em 1911, o primeiro

52 Cf. Figuras 3.1 . e 3.2 do Capitulo 4.
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recenseamento da Rep0blica. Depois, quando por efeito da entrada em vigor

da Lei noBB de'1913 os colectivos aut6rquicos se alargaram, no caso de Evora

para trinta e dois elementos, a m6dia de idade dos que pela primeira vez iam

ingressando na cdmara eborense, no seu todo sessenta e tr6s indivfduos,

subiu para quarenta e um anos. Ap6s o golpe militar de 28 de Maio de 1926,

essa m6dia de idades baixou para trinta e oito anos. A primeira vista, o grupo

que a partir daquela altura passava a constituir a elite polltico administrativa

local recrutava-se entre os var6es mais jovens com residGncia no concelho.

Acrescente-se, ainda, que este grupo correspondeu a vinte e quatro indiv[duos

e em relagSo a sete deles n6o foi possivel apurar a respectiva idade.

Notas: (1) Periodo antes da Rep0blica; (2) Desde a implantagdo da Repfblica at6 1934; (3) Do
infcio da Repfblica at6 d entrada em vigora da Lei nq88 de 1913; (4) Depois do Golpe militar de
28 de Maio de 1926 at6 1934; (5) Periodo em que as cdmaras funcionaram desdobradas em
senado e comissdo executiva - Lei nq88 de 1913. (a) Exclufdos por desconhecimento da idade.

Fonte: Lista de individuos que fizeram parte da cdmara municipal de Evora entre 1890 e '1934.

O referido suscita a hipotese de os perlodos de mudanga significativa no

campo polltico a nfvel nacional possibilitarem, no plano local, uma maior

abertura d entrada em cena de actores politicos mais jovens. Esta tend6ncia

diferenciou globalmente o perfodo mon6rquico do republicano, tornando-se

particularmente vislvel pela acentuada quebra da m6dia das idades dos

indivfduos que chegaram ds vereag6es eborenses durante os primeiros anos

da Republica e bem assim na fase de arranque do regime ditatorial decorrente

do golpe militar de 1926. Este processo de rejuvenescimento das elites

pollticas locais eborense tem paralelo com o que se passou ao n[vel das elites

Tabela ns 1 - M6dia de idade de entrada no exercicio das vereag6es eborenses
890-1934

Anos
lncluidos Excluidos (a) Total

M6dia das idades
N N N

1890-1e10 
(1) 67 98,5 1 1,5 68 100 44,5

1910-1934 
(2) 149 95,5 7 4,5 156 100 40,5

1910-1913 (3) 22 100 0 0 22 100 37,2

1e26-1e34 (4) 17 70,8 7 29,2 24 100 37,9

1e14-1e26 (5) 110 100 0 100 110 100 41,6

Total
(1 890-1 934)

216 100 8 100 224 100 42,4
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ministeriais da Repfblica e do infcio do Estado Novo e parece indiciar, num

caso como noutro, alguma descontinuidade destas elites com as dos o regimes

pol iticos anteriores53.

6.2.2 - Recrutamento espacial dos vereadores eborenses

O exerclcio de distribuigSo residencial dos individuos que exerceram

funq6es nas vereag6es eborenses efectuou-se usando como referente os

grupos de freguesias criados quando da andlise das listas de recenseados

concelhios. Atendeu-se d especificidade da freguesia da 56, distinguindo a sua

secgio intra-muros da restante drea cujo limite confrontava com as freguesias

rurais do concelho, e estas tiltimas foram consideradas como um todosa.

O resultado da operagio apontou o espago intra-muros da cidade de

Evora como a afea de recrutamento maiorit6ria dos vereadores eborenses. No

periodo de 1890 a 1910 88,2o/o deles residiam no interior deste perlmetro; apos

da implantagSo da Reptblica ate 1934 essa proporgSo situou-se em 89,5%.

Percentagens similares, das quais transparece a origem claramente urbana

desta elite politico-administrativa local, tanto na Monarquia Constitucional como

na Rep0blica e na Ditadura.

Tais resultados sio coerentes com os dados apurados quanto d origem

residencial dos var6es maiores de vinte e um anos contabilizados no concelho

e com os que de entre eles constavam das listas de recenseados e eleglveisss.

Sendo certo que nos exemplos referidos os efectivos oriundos das freguesias

urbanas eram preponderantes nos totais concelhios, as constatag6es sobre a

resid6ncia dos indivlduos que integraram os colectivos camar6rios eborenses

53 Sobre esta questSo, cf. o estudo de A. H. de Oliveira Marques, 1967-69, "Estudos sobre Portugal

no S6culo XX. Aspectos do Poder Executivo, 1900-1932", Separata de O Tempo e o Modo, nos 47-

48, 54-55,62-63,67 e 71-72, e, tamb6m, Ant6nio Costa Pinto, 2000, op. cit., pp.5-6.

5a Cf. Capitulo 3.

5s Cf. Tabelas 2.1 e 2.2 do Capitulo 4.
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ao longo do perfodo em andlise apontam para a exacerbagdo do peso dos

representantes de extrac96o urbana. Um facto a que nio seriam alheias as

competdncias escolares requeridas para o desempenho do cargo - a maior

percentagem de var6es alfabetizados concentrava-se precisamente nas

freguesias urbanas56 - assim como as condicionantes d mobilidade que

recalam sobre os residentes nas zonas mais distantes da sede de concelho. A

fraca representagSo dos vereadores oriundos da 5rea extra-muros da freguesia

da 56 vai no mesmo sentido das conclus6es apontadas quanto a dindmica das

taxas de recenseamento: a despeito desta zona ser uma das zonas do

concelho cuja populagSo mais aumentou ao longo das quatro d6cadas em

estudo, a sua populaqdo dificilmente penetrava o mais restrito grupo dos

cidad6os em situag6o de elegibilidade.

Tabela ne2 - Vereadores eborenses: distribuigio residencial (1890-1934)

Fontes: Becenseamentos Eleitorais do Concelho de Evora, 1891-1 930; Llvros de Actas das
Vereag1ese Livros de Actas das Comiss1es Administratlvas, 1890-1934.

Merecem igualmente refer6ncia as alteragOes registadas no interior das

freguesias intra-muros em relaqSo a prefer6ncias de recrutamento, entre os

perlodos de 1890-1910 e 1910-1934. Durante as duas ultimas d6cadas da

Monarquia as freguesias de Santo Ant5o, e de S. Pedro, por esta ordem,

asseguraram mais de metade dos indivfduos que foram entrando para as

vereag6es eborenses - cf. Tabela no2. Com a Republica, a freguesia de S.

Freguesia
de residOncia

S6 Extra-muros

56 lntra-muros

Stq AntSo

S. Mamede

S. Pedro

Freg. Rurais

1 890-1 91 0 1910-1930
o/

N%.'o Acumulada
N o/o

Acumulada

2 2,9 2,9

12 17,9 20,8

22 32,8 53,6

B 1 1,9 65,5

17 25,3 90,8

6 8,9 100

4 2,7 2,7

26 17,4 20,1

33 22J 42,3

35 23,5 65,8

39 26,2 91,9

12 8,1 100

N5o ldent. 7

Total 10010067 100100149

56 ldem.
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Mamede registou uma not6vel subida enquanto 6rea de recrutamento de dos

efectivos camar6rios ascendendo ao segundo lugar, depois da freguesia de S.

Pedro. Em conjunto, estas duas freguesias asseguraram cerca de metade dos

efectivos que passaram pelas vereag6es. As raz6es para estas transfer6ncias

n6o se vislumbram pelas apreciag6es at6 ao momento efectuadas, mas a

andlises de outros indicadores podem perfilar-se como um importante

contributo para tal proposito.

6.2.3. - Atibutos de inclusSo nos recenseamentos

A apreensSo do perfil social dos vereadores eborenses mediante an6lise

dos motivos pelos quais este indivlduos foram inscritos nos cadernos de

recenseamento justifica-se sobretudo para se inferir em que medida as

tendGncias detectadas em relagSo aos arrolados nos cadernos de

recenseamento se repercutem, ou ndo, neste estrito grupo da elite camardria.

Antes de se cotejarem os resultados devem fazer-se alguns reparos e

recuperarem-se algumas explicag6es jri adiantas em capftulos anteriores do

nosso estudo. Em primeiro lugar, embora a an5lise se prolongue at6 1934 o

filtimo recenseamento com discriminagSo nominativa dos diversos motivos

legais de inscrigSo foi o de 1911 o primeiro efectuado pelo regime

republicano. Deste modo, apenas os vereadores cujas informagOes biogrdficas

foram recolhidas a partir daquele recenseamento apresentam informagSo sobre

o indicador em causa - na circunstdncia, quarenta e oito individuos. os
restantes que foram entrando para os colectivos camar5rios at6 1934

cumpriam os crit6rios legais que estiveram em vigor ao longo do periodo, mas

dos cadernos n6o constava a especificaq6o do motivo que permitia a

determinado indivlduo ser incluldo no arrolamento. Quanto ds duas d6cadas

correspondentes ao regime monSrquico, recorde-se que a possibilidade de

inclusSo no recenseamento por se ser chefe de familia apenas abrangeu, de

entre os recenseamentos usados no nosso estudo, o de 1891 .
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Devido ds opg6es metodol6gicas referidas, o nosso trabalho analitico

sobre os motivos de inclus6o nos recenseamentos n6o entra em linha de conta

com 47o/o dos individuos que exerceram nos colectivos camardrios entre 1890

e 1934. A aus6ncia de explicitagSo quanto ao crit6rio de inclusSo reporta-se ao

perfodo da Rep0blica, pelo que ndo ser6 inverosfmil inferir-se que os arrolados

nos cadernos eleitorais cumpriam o requisito de saberem ler e escrever. At6

porque a legislagio sobre a questSo da elegibilidade para os cargos municipais

previa a necessidade de alfabetizagSo. Um requisito em grande medida de

natureza funcional, uma vez que tal competOncia, mesmo que reduzida d sua

mlnima expressSo acabava por ser necess6ria para o exercicio do cargosz.

Tabela ne3 - Vereadores eborenses: atributos de inclusSo nos cadernos de

recenseamento (1 890-1 934)

Fontes: Recenseamentos Eleitorais do Concelho de Evora: 1891-1930; Livros de Actas das
Vereag1es e Livros de Actas das Comissdes Administratiras (1891-1934)

Da an6lise relativa ao perlodo mon6rquico ressalta o facto de

aproximadamente 87% dos vereadores que desempenharam fung6es naquela

6poca serem cidadSos arrolados nos cadernos de recenseamento por

cumprimento do requisito censitario. Uma proporgSo nitidamente superior d

correspondente quer ao conjunto dos recenseados, quer ao dos var6es

identificados como elegiveis, em cada um dos tr6s recenseamentos

considerados para o periodo, 1891, 1900 e 191058. E ainda que, de acordo

sz Cf. Carla Faustino, 1999, "A Elite politica de Arraiolos (1890-1918)", Estudos Autdrquicos. Boletim

do Centro de Estudos de Formagdo Autdrquica, Ano lV, No 6 e 7 - 1o e 2o Semestre, pp. 385-381

58 Cf. as Tabelas no1 e 2. em Anexo ao Capitulo 4.

\tributos de inclusdo nos recenseamentos
1 890-1 91 0 1 91 0-1 934

N o/ N o/

Censo
Chefe de Familia

Habilitag6o lite16ria

N. ldentificado

58

0
I

86,6
0

13,4

0

0

49
107

0

0

31 ,4
68,6

Total 67 100 156 100
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com os dados coligidos a partir destes cadernos eleitorais, nos 0ltimos vinte

anos da monarquia a proporgSo de var6es arrolados com base na habilitaqio

liter6ria tivesse adquirido expressdo at6 identificar mais de metade dos

potenciais eleglveis eborenses em 1910, para ingresso na elite politico-

administrativa local o censo manteve-se como factor determinante. A

disponibilidade de rendimentos proprios era crucial para o exercicio deste tipo

de cargos, uma vez que estes n5o implicavam uma remuneraqSo capaz de os

suprir.

Durante a Rep0blica, embora o recenseamento de 1911 tivesse permitido

o ingresso nos cadernos a 55% dos recenseados concelhios com base na

situagSo de chefes de familia, no espaQo das freguesias urbanas intra-muros

esse crit6rio aplicava-se somente a 16% dos individuos inscritos. Os restantes

cidaddos, 84o/o do total de arrolados com residOncia referida area, ingressaram

no recenseamento por possuirem as necess6rias habilitag6es liter6rias. E

porque a lei posta em vigor pelos republicanos assim o determinou, foi deste

grupo de alfabetizados que sairam os indivfduos constitutivos da elite polltico-

administrativa republicana do concelho de Evora.

lnventariadas as diferenqas entre os perfodos mondrquico e republicano, e

considerando que a habilitagSo liter6ria foi o unico crit6rio legal de elegibilidade

comum a ambos os regimes, conclui-se pela relev6ncia do censo como factor

axial na configuragSo da elite politico-administrativa local durante a Monarquia.

Entre a condigSo de elegibilidade e o acesso ao efectivo desempenho de

cargos, a riqueza, neste caso aferida pelo censo, estabelecia a fronteira.

6.2.4 - Perfil censitdrio

A relevAncia deste factor de diferenciaqio social evidencia-se mais

claramente pela posiqdo dos indivlduos que fizeram parte das vereag6es entre

1890 e 1910 nas classes de rendimentos construldas para sistematizar os
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dados censit6rios constantes dos recenseamentos eborensesse. Em

conformidade com o explicado anteriormente, optdmos por buscar elementos

de identificaqSo dos vereadores junto do recenseamento eleitoral cuja data

mais se aproximava do ano em que os mesmos integraram pela primeira os

colectivos camar6rios. No caso presente, os recenseamentos eborenses de

1891, 1900 e 1910. Reitere-se, uma vez mais, que a Rep[blica extinguiu a

informaqdo censit6ria dos cadernos de recenseamento.

Explicitado o motivo que determinou a formag6o dos tr6s conjuntos de

vereadores que a seguir se analisam, deve acrescentar-se que os valores de

censo apurados nio permitem comparag6es lineares entre os recenseamentos

referidos. A alteragdo dos crit6rios legais subjacentes ao apuramento da

situagSo censitdria dos potenciais eleitores, e a dispersSo dos montantes

inscritos nos cadernos, obrigaram a construgSo de grelhas censit6rias

especificas; a construlda para o arrolamento eleitoral de 1891 reporta-se a

valores de censo, intervalos de classe e mesmo a um numero total de classes

diferente da grelha aplicada aos recenseamentos de 1900 e 191060. Se a

comparaqSo inter-recenseamentos 6 problem6tica, revela-se proveitoso avaliar

a posig5o dos vereadores identificados na hierarquia censit6ria estabelecida

para o conjunto dos recenseados concelhios, em cada um dos anos de

recenseamento considerados - cf. Tabelas no4.1 ,4.2 e 4.3 ( peg. seguintes).

O primeiro conjunto, cujas informag6es foram retiradas do recenseamento

de 1891,6 constituldo porvinte e quatro individuos cujo primeiro ingresso nas

vereag6es se efectuou entre 1890 e 1896. Tendo o universo censit6rio que lhe

corresponde sido hierarquizado em sete classes, o resultado apurado foi o

constante da Tabela no4.1. Merece destaque, embora tal n6o seja visivel na

tabela, o facto de o fnico vereador incluldo no recenseamento com base no

crit6rio da habilitagSo liter6ria - identificado como bacharel - ser o individuo que

no recenseamento de 1900 apresenta o valor censit6rio mais elevado de todo

aquele conjunto. Tratava-se de Francisco Eduardo de Barahona Fragoso que

5e Sobre as classes de rendimentos construidas cf . o Capitulo 5.

60 Cf. as explicaq6es avangadas no Capitulo 4 sobre este aspecto.
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em 1884 casou com uma senhora vi0va, detentora da maior fortuna eborense e

uma das mais gradas do Alentejo6l. Fica assim identificada a 0nica excepgSo a

todos os vereadores que entre 1890 e 1896 exerceram o cargo, tendo sido

inscritos no recenseamento de 1891 pelo crit6rio censitdrio. Destes, sessenta e

sete por cento concentravam-se na classe de rendimentos entre os

quatrocentos e os oitocentos mil r6is, cujo limiar inferior definia o valor minimo

de elegibilidade para o cargo de deputado. E se considerarmos todos os

vereadores situados em classes de censo igual ou acima daquele patamar,

entSo obtemos cerca de oitenta se oito por cento do total. Em contraste, do

conjunto dos recenseados concelhios, so dez por cento dos arrolados

dispunham de um censo igual ou superior aos ditos quatrocentos mil r6is. E no

entanto, os vereadores eborenses ndo eram preponderantemente recrutados

entre os individuos que no concelho ostentavam as maiores rendas. Na classe

de rendimentos superior d referida os recrutados diminulram vertiginosamente

e as duas seguintes forneceram cada uma delas apenas um vereador. A

an6lise da situagSo censit6ria deste conjunto de vereadores parece indiciar um

perfil censit6rio que se distanciava ligeiramente das posiqOes de topo,

atendendo a hierarquia estabelecida a partir dos valores de renda

disponibilizados pelos recenseamentos eleitorais.

Dos vereadores identificados no recenseamento de 1900 - Tabela 4.2 -,

nenhum deles foi arrolado sem referOncia a respectiva situagSo censit6ria,

confirmando a relevdncia de tal indicador com crit6rio efectivo de acesso d elite

politico-administrativa local. E ressalta igualmente a posigSo interm6dia deste

grupo de vereadores no 6mbito das classes de censo construidas para

61 Cf. Helder Adegar Fonseca, 1986, op. cit., p.360-368.

O prestigio e o poder do casal evidenciam-se pela homenagem prestada a ln6cia Barahona quando,

por ocasiSo do aniversSrio natalicio desta, foi publicado um nrimero rinico do periodico " O Eborensd'

expressivamente intitulado " O Eborense. Homenagem e Sr' D. lgndcia Angdlica F. Barahond'

(2710711901), no qual se teciam largos elogios ao car6cter e acgSo beneficente da homenageada.

Poucos anos depois, a quando da morte de Francisco Eduardo Barahona, os sucessivos artigos,

informag6es, refer6ncias variadas e resenha biogr5fica veiculados pela imprensa local traduziam a

notabilidade do falecido (cf., nomeadamente Noticias d'Evora,19O5tO1t26 ANO V, No 1301, P.1,2,3

e n[meros seguintes.
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sistematizagSo dos montantes colectados em contribuig6es directas do Estado

que recalam sobre o universo dos recenseados eborenses. Mais de metade,

precisamente cinquenta e sete por cento, concentrava-se em duas classes de

censo. A classe situada entre cento e sessenta e trezentos e vinte mil r6is

congregava o maior numero de individuos, oito, seguida pela que lhe era

imediatamente inferior, com seis. Registe-se, por6m, a exist6ncia de alguma

dispersEo de vereadores pelas v5rias classes de rendimento inferiores ds

mencionadas. Tendo em conta o averiguado a partir dos dados disponibilizados

pelo recenseamento de 1891, parece agora desenhar-se a hipotese de uma

certa abertura aos indivlduos recrutados entre os grupos censitdrios mais

baixos, relativamente ao exercfcio de cargos camar6rios.

Tabela ne4.1- Vereadores eborenses: distribuigio pelas classes de censo

Tabela ne4.2- Vereadores eborenses: distribuigio pelas classes de censo

construidas com base recenseamento de 1891

Classes censit6rias
(em milr6is)

Vereadores Recenseados

N o/
o/

Acumulada
concelhios

Sem indicacio do censo
100 - <200
200 - <400
400 - <800
800 - <1600
1600 - <3200
3200 - <6400

>6400

1

2
0
16
3
1

1

0

4,2
8,3
0,0

66,7
12,5
4,2
4,2
0

4,2
12,5
0,0
79,2
91,7
95,8
100,0
100,0

2,2
79,0
8,9
7,9
1,4
0,4
0,2
0.'l

Total 24 100,0 100,0 100,0

construidas com base recenseamento de 1900

Classes censit6rias
(em milr6is)

Vereadores Recenseados
concelhios

olN ol
Acumulada

Sem indicagdo do censo
<5
5-<10
10 - <20
20 - <40
40 - <80
80 - <160
160 - <320
320 - <640
640 - <1280
>1 280

0
0
1

3
'l

4
6
8
2
0
0

0,0
0,0
4,O
12,O
4,O
16,0
24,0
32,0
8,0
0,0
0,0

0,0
0,0
4,O
16,0
20,0
36,0
60,0
92,0
100,0
0,0
0,0

16,4
40,6
14,0
11,6
6,5
4,6
2,9
1,9
1,0
0,4
0.1

Total 25 100,0 '100.0 .t00,0
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Tabela ne4.3 - Vereadores eborenses: distribuig6o pelas classes de censo

Fontes: Recenseamentos Eleitorais do Concelho de Evorade 1891, 1900 e 1910 e Livros de
Actas das Vereag1es Eborenses 1 890-1 91 0.

Uma possibilidade que em nosso entender se confirma pela an6lise da

posigao censit6ria dos vereadores que acederam ao cargo entre 1906 e 1910,

0ltimo grupo de vereadores em exerclcio antes da proclamaqao da Rep0blica.

Os montantes de colecta apurados nao obedecem a um padrao de

concentragio por classes de censo t6o evidente como o registado nas tabelas

anteriores, ainda que se mantenha a aus6ncia de recrutamentos nas classes

de censo extremas, quer inferiores quer superiores - cf. Tabela 4.3.

Porem, a grande especificidade do grupo em anSlise consiste no facto de

cerca de trinta e nove por cento dos recrutados (sete) corresponder a

recenseados cujo estatuto de cidadania era aferido pela habilitaqSo e nio pelo

censo. De facto, cotejando este n0mero com o veiculado pela tabela onde

constam os motivos de arrolamento nos cadernos de recenseamento de todos

os vereadores que exerceram o cargo entre 1890 e 1910 - ct. Tabela no3,nas

p6ginas anteriores -, sobram vinte e dois por cento (dois individuos) que n6o

foram recrutados no (ltimo quinqu6nio da Monarquia.

E certo que no recenseamento de 1910 cerca de um tergo (trinta e tr6s por

cento) dos arrolados o foram por via da habilitagSo, contra menos de um quinto

no recenseamento de 1900 (dezasseis por cento). Nesta perspectiva, poder-se-

ia considerar que os trinta e nove por cento de vereadores arrolados entre 1906

construfdas com base recenseamento de 1910

Classes censit6rias
(em milr6is)

Vereadores Recenseados
concelhios

N
%

Acumulada
Sem indicagio do censo

<5
5 - <'t0
10 - <20
20 - <40
40 - <80
80 - <160
160 - <320
320 - <640
640 - <1280
>1 280

7
0
1

0
3
2
1

4
0
0
0

38,9
0,0
5,6
0,0
16,7
11,1
5,6

22,2
0
0
0

38,9
38,9
44,4
44,4
6'l ,1

72,2
77,8
100,0
100,0
't00,0

100.0

33,2
28,1
10,9
10,2
7,7
4,7
3,0
1,0
o,7
0,3
0,1

Total 18 100,0 100,0 '100,0
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e 1910 sem referdncia censit6ria repercutiam as mudanqas verificadas quanto

ao peso relativo dos crit6rios de arrolamento - censo e habilitagdo literdria -
entre o recenseamento de 1900 e o de 1910. Embora este facto deva ser

ponderado, em nosso entender trata-se antes de uma tendOncia de eros6o da

hegemonia do crit6rio censit6rio face ao da habilitagSo que ter6 permitido, a

abertura do acesso d elite politico-administrativa local de indivlduos com outro

perfil socio-economico e cultural.

Uma hipotese que matiza, se bem que n6o contrarie, as conclus6es

obtidas mediante o estudo dos crit6rios de inclusio nos recenseamentos dos

vereadores que exerceram o cargo de 1890 at6 d instauraqSo do regime

republicano. Atrav6s de uma malha analltica mais fina emergiram indicadores

que, sem porem em causa a preponderAncia do censo como fronteira no

acesso ao cargo, posicionaram os vereadores no quadro censitSrio piramidal

que caracterizava o concelho eborense e suscitaram a hip6tese de a primeira

d6cada do s6culo XX corresponder a um periodo de reestruturagSo dos

crit6rios que favoreciam a integragSo no grupo da elite politico-administrativa

local.

6.2.5 - Perfil ocupacbnal. Planos fixos e diacronias

Planos fixos ...

As tendOncias esbogadas a partir da ultima d6cada da Monarquia

relativamente ao crit6rio de arrolamento nos cadernos de recenseamento e

inclusdo nas classes de censo do grupo que integrou as vereag6es, sugere,

como j5 se afirmou, a eventualidade de uma metamorfose no perfil social da

elite polltica local. A identificagSo nominativa dos protagonistas permite

adiantar que a instauragSo do regime republicano favoreceu a entrada para

primeira plano na vida politica eborense de individuos at6 entSo arredados

dela. Mas a confirmagdo da hip6tese acima formulada convoca ao

argument5rio o estudo das ocupag6es dos indivfduos que desempenharam

fung6es nos colectivos camarSrios.
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Usaram-se como crit6rios de agregaqdo das ocupag6es os

codigos/crit6rios testados quando se procedeu a caracterizaqdo socio-

profissional da sociedade eborense atrav6s das informaq6es disponibilizadas

nos cadernos de recenseamento. No plano diacr6nico efectuaram-se cortes

temporais id6nticos aos que provaram ser operativos para os outros

indicadores at6 ao momento analisados. Os resultados da operagSo

concentram-se nas figuras que se seguem.

A leitura da Figura nol traduz a preponderdncia dos diversos grupos

ocupacionais no conjunto do periodo de 1890 a 1934, mediante recurso a

distribuigSo percentual das respectivas frequOncias. obt6m-se uma sinopse

dos grandes grupos ocupacionais e, no dmbito de cada um deles, das

ocupag6es mais representativas em relagio aos individuos que

desempenharam fung6es na autarquia eborense entre o final da Monarquia e o

inlcio do Estado Novo.

Figura nql - Vereadores eborenses; distribuigSo por

grandes grupos ocupacionais (1890-1934)

tr 789
13o/"

I-1
21"/"

I5
1V/"

tr3
10%

o2
4%

Fontes: Recenseamentos Eleitorais do Concetho de Evora'. 1891-1930; Livros de Actas das
VereagOes e Livros de Actas das Comissdes Administrativas, 189-1934.

r-1 r0/1 E2 tr3 l4 I5 I6 tr789
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Embora todos os grandes grupos ocupacionais do elenco HISCO tivessem

representagSo no universo dos vereadores eborenses, e sua expressSo era

bastante dispar.

O grupo -1, no qual se incluiram os individuos sem informagSo

directamente relacionada com uma actividade profissional, correspondia a

cerca de vinte e um por cento do total, o grande grupo ocupacional0ll, relativo

aos profissionais, t6cnicos e trabalhadores equiparados, correspondia a cerca

de vinte por cento, e o grupo 4, que compreendia os trabalhadores do com6rcio

e vendas, correspondia a dezassete por cento. No conjunto, estes tr6s grandes

grupos perlaziam cinquenta a oito por cento (cento e vinte e cinco individuos)

do total dos vereadores eborenses inventariados. Segue-se depois o grande

grupo ocupacional 71819, onde se integram os trabalhadores da produgSo e

equiparados, os operadores de equipamentos de transporte e os trabalhadores

indiferenciados, com treze por cento do total. Um pouco distanciados, mas no

limiar de uma proporgSo de dez por cento cada um, seguiam-se os grandes

grupos ocupacionais 3 e 5. O primeiro inclui os trabalhadores administrativos e

equiparados e o segundo os trabalhadores de servigos. Por 0ltimo situavam-se

os grandes grupos 6 e 2, com proporg6es aproximadas entre si:

respectivamente cinco e quatro por cento. O grande grupo 6 agrega os

trabalhadores da agricultura, criagio de animais e da floresta, cagadores e

pescadores, e o grande grupo 2, os administradores, gestores e trabalhadores

equiparados.

Pelo mencionado supra fica evidente que as designag6es dos grandes

grupos s5o bastante gen6ricas e deixam alguma margem de imprecisSo sobre

as especificas ocupag6es consideradas em cada um deles. No entanto, a

simples distribuigSo das actividades inventariadas tendo por referOncia a matriz

organizadora subjacente a cada um dos referidos grupos revelou-se suficiente

para o delinear do perfil socio-profissional dos vereadores eborenses, de tal

modo o espectro ocupacional se polarizou em torno de determinadas

ocupag6es.
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No grupo -1 predominavam os individuos identificados como propriet6rios.

Num universo de quarenta e seis, apenas cinco, o correspondente a

aproximadamente onze por cento, nio foram assim nomeados: tr6s viviam de

sua ag6ncia, um era reformado e outro foi inscrito como bacharel formado.

Fazendo incidir a an6lise sobre a designagSo ocupacional de propriet6rios,

dada a sua expressiva representagSo no grupo ocupacional -1, registe-se em

primeiro lugar a informagSo que todos eles foram incluldos nos cadernos de

recenseamento do per[odo mondrquico pelo crit6rio do censo. Perfaziam um

conjunto de vinte e cinco individuos, sessenta e um por cento do total de

vereadores identificados como propriet6rios em todo o perlodo em estudo

(1 890-1 934).

Quando d posigdo que ocupavam na hierarquia censit6ria, refira-se que os

nove vereadores designados como proprietdrios no recenseamento de 1891 se

situavam todos entre o diminuto grupo dos var6es elegiveis para deputados por

disporem do minimo de quatrocentos mil r6is de censo. E os dois vereadores

que figuravam respectivamente nas segunda e terceira classes censitdrias

apuradas para 1891, por ordem decrescente de valor, eram igualmente

proprietdrios; assim como o eram dois dos tr6s vereadores situados na classe

imediatamente abaixo das referidas. Se a maior parte dos vereadores

proprietdrios provinha da classe de censo de onde era origindria a maioria dos

vereadores eborenses identificados no recenseamento de 1891, segue-se que

nos escal6es superiores da hierarquia censit5ria se tornou mais acentuada, e

mesmo exclusiva, a designagio de propriet5rio para caracterizar a ocupagSo

dos edis.

Entre os vinte e cinco vereadores cuja identificaqSo se efectuou com base

no recenseamento de 1900, cinquenta e dois por cento (treze) foram inscritos

como proprietSrios. A sua distribuigSo pelas classes de censo construidas

remete para uma forte concentraqSo nos nlveis censit6rios superiores. Se 6

verdade que n5o se apuraram quaisquer vereadores entre as duas classes

com os mais elevados valores de censo, j6 o 0nico vereador que fazia parte do

escalSo imediatamente inferior era identificado como proprietSrio. E o patamar
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de rendimento abaixo do que acabou de ser referido concentrava cinquenta e

quatro por cento (sete) do total de proprietdrios vereadores rastreados no

recenseamento de 1900.

Entre o grupo de dezoito vereadores que se iniciaram no desempenho do

cargo na meia d6cada que antecedeu a instauragAo da RepUblica, cerca de

dezassete por cento (tres) foram registados como proprietdrios no

recenseamento de 1910. A sua equitativa distribuiqSo por tr6s classes de

rendimento interm6dias, no quadro das construidas para aquele

recenseamento, parece indiciar que os propriet6rios jd sobressaiam como o

n0cleo ocupacional mais relevante entre o referido elenco de vereadores. No

entanto, 6 necess5rio avangar nesta conclusSo adiantando que mais tr6s

daqueles vereadores foram identificados como lavradores.

Embora a designagSo de proprietdrio, particularmente quando usada no

dmbito da documentagSo eleitoral, testemunhasse a exist6ncia de patrimonio

ao qual se atribu[a determinado censo, estudos realizados para o Alentejo

conclulram que o patrim6nio e o rendimento dos indiv[duos assim identificados

tinham estreita ligaqSo com a posse e exploraqdo de bens fundi6rios e mesmo

outro patrim6nio. E concluiram tamb6m que os lavradores eram um grupo cuja

renda provinha da actividade de lavoura desenvolvida em terras pr6prias e/ou

arrendadas. Daqui decorre que as duas designag6es ocupacionais podem, e tal

acontece com frequ6ncia, reportar-se d mesma categoria social62.

Os montantes de censo atribuldos a estes vereadores que ostentavam a

ocupagSo de lavradores v5o precisamente naquele sentido. Dos tr6s

identificados, todos se situavam nas classes m6dias e superiores da hierarquia

censitdria construida com base nos valores do recenseamento de 1910. E se

nenhum deles era proveniente do topo desta hierarquia, deve acrescentar-se

que entre os vereadores que apresentavam valores mais elevados de censo,

um total de quatro, um era proprietdrio e dois lavradores. Na realidade, o

universo dos individuos identificados por cada uma destas ocupag6es

62 No Capftulo 5 do presente estudo efectuou-se reflexSo mais detalhada sobre o perfil social,

patrimonial de investimento dos proprietdrios e lavradores alentejanos.
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correspondia a uma proporqao superior a um terqo (seis) do total de

vereadores identificados atrav6s do arrolamento de eleitores de 1910.

Esbate-se assim a hip6tese de uma passagem para segundo plano, entre

o universo dos vereadores eborenses que entraram no exerclcio de fung6es na

fltima d6cada antes da Rep0blica, do grupo de individuos cuja identificagSo

ocupacional remetia para o desenvolvimento de actividade e/ou fruiqSo de

rendimentos provenientes de bens fundiSrios.

Recorde-se, porem, de acordo com a grelha de ocupaq6es que temos

seguido, que os propriet6rios integram o grupo -1 e os lavradores o grande

grupo ocupacional 6 - especificamente agregados sob a categoria ocupacional

6-11, relativa aos <<agricultores em gerah>. Atendendo a natureza da fonte da

qual foi retirada a informagSo - os recenseamentos eleitorais - poder-se-6

considerar que relativamente aos indivfduos incluidos no primeiro caso se

valorizou o respectivo estatuto censit6rio e, por essa via, social. No segundo

caso valoriza-se o directo desempenho num determinado sector de actividade

econ6mica, o sector agricola. Esta an6lise articulada entre os vereadores

identificados como pertencendo a cada um dos grupos ocupacionais demonstra

como as orientag6es de agregagSo ocupacional da HISCO devem ser usadas

com flexibilidade e atendendo aos contextos temporais e socios-economicos

em que os indivlduos se integram.

O grupo ocupacional 0/1 representava vinte por cento (quarenta e tr6s) do

total de vereadores que exerceram funq6es entre 1890 e 1934, uma proporgSo

quase id6ntica d do grupo ocupacional -1. Compreendia m0ltiplas actividades,

cujo ponto comum era a detengSo de compet6ncias escolares, em diferentes

6reas do conhecimento, necess6rias para o respectivo desempenho

profissional.

Entre eles destacavam-se os professores, com quarenta e quatro por

cento do total (dezanove), seguiam-se os m6dicos, com dezoito por cento (oito)

e depois, em proporgOes iguais mas bastantes distanciados vinham os

advogados, os solicitadores e os farmacduticos, cada uma destas actividades

representando cerca de sete por cento do universo ocupacional 0/1. Adiante-
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se, ainda, que entre os tr6s vereadores identificados como advogados, um

deles era tamb6m declarado como professor, caso rinico de dupla ocupagSo

referida entre os arrolamentos de potenciais eleitores compulsados na nossa

investigag6o.

A intensa polarizagdo ocupacional em torno dos professores carece de ser

devidamente precisada. Embora em relaqSo a mais de metade dos

mencionados (onze), nada mais fosse adiantado al6m desta estrita designagSo

ocupacional, em relagSo aos restantes casos era especificado o tipo, o grau

e/ou o estabelecimento de ensino em que o indivlduo exercia a respectiva

actividade: liceu, escola industrial, escola distrital. O facto de Evora estar

apetrechada com um Liceu Nacional desde 1841 favorece esta multiplicaqSo

de indivlduos com identificaqdo ocupacional de professores entre os

vereadores eborenses. O Liceu perfilava-se como um espago de conflu6ncia de

individuos com formagdo acad6mica em diferentes 5reas, aos quais era

reconhecida aptidSo para o exerclcio da profiss6o, e materializava um dos

polos mais relevantes do campo cultural eborense. A comprov6-lo est6 toda a

criagdo de uma mem6ria e de uma tradiqSo acad6mica que comegou algum

tempo apos a criagSo daquela instituigSo. Entre os aspectos mais relevantes

deste processo conta-se a publicagSo de vdrios peri6dicos ligados d academia

e as comemoragOes do centendrio da fundagSo do Liceu03.

63 Sobretudo a partir do inicio do s6culo XX, foram sendo editadas em Evora vdrias publicag6es

peri6dicas, de vida mais ou menos ef6mera, que geralmente se reclamavam 6rg5os dos estudantes

da academia eborense. Refiram-se, nomeadamenle, A Academia (1911104-1916/01), o Germinar

(1913101-1913104), a Alma Acaddmica (1913/01-1913/04), O Lbeu (1920102-1920103), O

Renascimento (1929102-1932-12) e, muito em particular, pela sua regularidade e longevidade O

Coruo (1921-1976). Esta fltima publicagSo assinalou a passagem do centen5rio da fundagSo do

Liceu de Evora com um nfmero especial dedicado ao assunto, no qual foi publicada abundante

informaqio sobre a vida da instituigSo ao longo do periodo, contribuindo assim para a fixagSo da

respectiva mem6ria. Com o mesmo intuito celebrativo a revista ,4 Cidade de Evora (1943, n"4,

pp.57-68), logo num dos seus primeiros n[meros publicou um artigo do ent6o reitor do Liceu -
Ant6nio Bartolomeu Gromicho -, dedicado ainda ao centen6rio daquela academia. De entre a

investigagSo que tem vindo a ser desenvolvida sobre o Liceu eborense, com particular inciddncia

sobre o contributo desta instituigSo para a formagSo das elites locais e nacionais cf Fernando Luis

Gameiro, 2003, "Elites e Educagio no Sul de Portugal. ldentidade e Capital Escolar durante o
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O cruzamento nominativo dos indivlduos que desempenhavam

actividades e exerciam cargos em diversos 6rg5os locais do aparelho politico-

administrativo e burocr6tico do Estado com as refer6ncias dispersas relativas a

alguns professores do Liceu de Evora, indicia que a detenqSo de capital escolar

permitia a um mesmo individuo, em diferentes momentos da vida, ou em

simultAneo, desempenhar cargos e ocupag6es que exigiam uma formagSo

acad6mica de nlvel m6dio ou superior0+. No entanto, a preponder6ncia dos

professores entre os vereadores que exerceram fung6es no municlpio

eborense s6 se tornou efectiva com o advento da Republica, qual slmbolo da

importdncia que os dirigentes pollticos republicanos atribulam i educagioos.

Em termos quantitativos tal significou que aproximadamente setenta e quatro

por cento (catorze) do total de professores identificados para todo o periodo em

estudo entraram para as vereag6es depois da instaurag6o do regime

Estado Novo", in Segundo Col6quio de Historia Social das Elites, lCS, Lisboa, 2003 (edigio em cd)

e Helder A. Fonseca e Fernando Luis Gameiro, 2004, "O liceu de Evora na formaqdo das elites

portuguesas. Percursos Escolares e Profissionais 1841-1941", Escolas, Culturas e ldentidades,Yol

lll, lll Congresso Luso-Brasileiro de Historia da EducagSo, Sociedade Portuguesa de Ci6ncias da

EducagSo, Coimbra, pp.1 7-36.

6a Os estudos de Helder Adegar Fonseca e Fernando Luis Gameiro referidos na nota anterior

aprofundam esta quest6o.

65 Sintomaticamente, refira-se a existOncia de uma fotografia, datada de 191 1, na qual alguns

republicanos historicos eborenses fixaram pata a posteridade a sua identidade de grupo. Ficaram

captados em pose, distribuidos pela escadaria dos claustros do entSo Liceu de Evora - frente d

actual Sala dos Actos da Universidade de Evora (cf. T0lio Espanca, 1975, "A implantagSo da

Repriblica em Evora", A Cidade de Evora, no58, pp.261-297.

Para uma sintese sobre dos principais contributos da historiografia portuguesa em relagSo ao t6pico

da"construgdo ret6ricd'do discurso sobre a educagio em Portugal, nomeadamente durante a I

Repfblica, e sobre "as raizes do atraso educativo portugu€C'cf. Ant6nio Teodoro, 2001, A

Construgdo Politica da Educagdo. Estado, mudanga social e politicas educativas no Portugal

Contempordneo, Porlo, Afrontamento, pp.99-130 e 160-172. Cf., tambem, a tese de Antonio

Candeias, (2005, "Modernidade, educagSo, criagio de riqueza e legitimagio politica nos s6culos XIX

e XX em Portugal", Andlise Social,Yol. XL (n" 176), pp. a77-498) sobre a traject6ria de Portugal no

plano da alfabetizagSo e da escolarizagdo ao longo dos s6culos XIX e XX e a sua relagSo com os

condicionalismos s6cio-economicos e politicos que caracterizaram ao pais no periodo

contempordneo.
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republicano. Considerando que este universo de recrutamento se reportava a

um grupo ocupacional minoritdrio no quadro das designag6es ocupacionais

concelhias constituldo a partir dos v6rios recenseamentos eleitorais, mais

not6ria se torna esta incid6ncia de recrutamento para o exercicio das fung6es

de vereaqSo.

Em relagSo aos m6dicos, a segunda categoria ocupacional mais

representada no grupo 011, 6 igualmente perceptlvel um recrutamento mais

intenso destes para as vereag6es com o advento da Rep0blica. Apenas dois

dos oito indiv[duos identificados com aquela ocupagdo ao longo de todo o

perlodo em estudo exerceram funq6es como vereadores antes de Outubro de

1910.

Quanto ds outras ocupag6es incluidas no grupo 0/1, embora cada uma

delas tenha um valor ex[guo em relagdo ao conjunto em que estSo inseridas,

no seu todo reforgam a tendOncia detectada para os casos dos professores e

m6dicos. Se atendermos apenas os dezasseis individuos ndo identificados por

estas duas ocupag6es constata-se que somente tr6s de entre eles entraram ao

exerclcio de fung6es no perlodo mon5rquico. E considerando os quarenta e

tr6s indivlduos oriundos do total do grupo ocupacional 0/1 que exerceram

cargos municipais ao longo de todo o perfodo em estudo, apenas dez, o

equivalente e vinte e tr6s por cento, integraram pela primeiravez as vereag6es

antes da instaurag6o do regime republicano.

De resto, comparando a dindmica temporal de recrutamento deste grupo

ocupacional como a do grupo -1 verifica-se uma tenddncia inversa bastante

clara entre ambos. Tratando-se dos dois grupos ocupacionais que mais

vereadores congregam, parece evidente que o grupo -1, onde se destacam os

propriet6rios, ter6 sido o grande alfobre de recrutamento para as vereag6es

mon6rquicas. J6 para as vereag6es republicanas o campo preferencial de

recrutamento ter6 incidido em indivlduos cujas ocupag6es os situaram no grupo

ocupacional 011, com especial destaque paru os professores. Os ciclos

politicos marcados pela Monarquia e pela Rep0blica parecem ter determinado
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a logica de recrutamento ocupacional, pelo menos entre os dois grupos mais

representativos das ocupag6es dos vereadores eborenses.

O grande grupo ocupacional 4, que inclui dezasseis por cento (trinta e

seis) do total de vereadores arrolados para todo o per[odo em estudo, era

composto preponderantemente por individuos arrolados como comerciantes;

seguindo-se, em n0mero bastante menor, os negociantes. Em proporg6es

bastante mais exfguas surgiam ainda alguns vereadores identificados como

tendeiros e outros como lojistas, detectando-se igualmente um peleiro e um

taberneiro. Registou-se, ainda, a presenga de trds empregados de com6rcio.

Embora os recenseamentos eleitorais ndo disponibilizem informaq6es

concisas sobre o estatuto s6cio-economico dos individuos incluidos no grupo 4

com base na sua posigio em relagSo a propriedade dos meios necess6rios d

actividade a que se dedicavam, deve sublinhar-se que apenas os empregados

de com6rcio eram claramente identificados pela aus6ncia de tftulo de posse. A

propria designag6o de <empregados> implicava que tais indivlduos exerciam

trabalho dependente a troco de remuneragdo. Relativamente aos restantes, 6

veroslmil presumir que seriam propriet6rios do negocio ou com6rcio que

desenvolviam. Como apenas cerca de vinte e oito por cento (dez) dos incluidos

no grupo 4 entraram para as vereag6es antes da Republica, isso impede que

se explore a questSo da distribuigio dos respectivos rendimentos como

indicador adjuvante do respectivo estatuto econ6mico. Em 0ltima an6lise, e

considerando o grupo ocupacional 4 no seu conjunto, o aspecto que mais se

evidencia e a escassissima representagio dos referidos empregados no

com6rcio, cuja entrada nas vereag6es se verificou j6 no regime republicano.

As ocupag6es correspondentes ao grande grupo ocupacional Tl\lg
representam treze por cento (vinte e nove) de todos os vereadores arrolados

pelo crit6rio da respectiva primeira tomada de posse.

Deste universo sobressaem os corticeiros, com trinta e um por cento

(nove), os carpinteiros, com dezassete por cento (cinco), e os pedreiros e

alvan6is com cerca de catorze por cento (quatro). Uma triade que no seu

conjunto congregava sessenta e dois por cento dos vereadores incluidos neste
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grande grupo ocupacional. Em relagio ds restantes ocupaq6es, refira-se que

as de alfaiate, chapeleiro e ferreiro estavam representadas cada uma por dois

indiv[duos; e as de cordoeiro, latoeiro, padeiro, sapateiro e tip6grafo

contabilizavam um representante cada.

Do elenco discriminado apenas os corticeiros representam um sector

ocupacional decorrente da evolug6o operada no sector transformador da

cortiga, no Alentejo da segunda metade de Oitocentos66. As restantes

ocupag6es enumeradas remetem para o mundo artesanal e oficinal,

caracterfstico de um meio urbano com uma actividade produtiva assente numa

l6gica de auto-subsist6ncia e produgio de bens destinados a provisSo das

urbanas e da Srea rural circundante. Deste quadro exceptua-se o vereador com

a ocupagSo de tipografo, ilustrativo de um sector profissional com alguma

import6ncia na cidade de Evora, pese embora os estudos disponiveis nio

permitam conclusOes mais aprofundadas sobre este aspectooz.

Por ordem decrescente de contributo para a caracterizagSo socio-

profissional dos vereadores eborenses seguem-se os dois grupos ocupacionais

66 Cf., sobre este assunto nomeadamente, Ana Cardoso de Matos, 1991, "A ind[stria no distrito de

Evora", Andtise Social,Yol. XXVI (3.o-4.o), 1991 (n.o 112-113), pp. 561-581, Helder Adegar Fonseca,

1996a, op. cit., pp.232-251; Paulo GuimarSes, 2006, op. cit, pp. 208-221 e, idem, 2007, As

"associag6es capitalistas eborenses: actores, 5reas de neg6cio e ritmos de formagSo (1889-1960)",

Historia. Revista da Faculdade de Letras, Porto, lll S6rie, vol. 8,pp. 157-193.

67 Fica o apontamento sobre um acontecimento que deixa perceber a exist6ncia, em Evora, em

v6speras da Repriblica de um ambiente de agitagSo social entre o operariado local, especificamente

o sector dos tip6grafos: no VerSo de 1909, os empregados da Empreza Typographica Eborense

fizeram greve em protesto pelo despedimento de um colega, e realizaram reuni6es com "toda a

classe typographicd' para tralar do assunto decidindo enviar telegramas "para as associaq6es

typographicas de Lisboa e Porto comunicando o ocorrido" (cf . Noticias d"Evora, 19OglO7lO3, Ano lX,

no2615 p.1.).

Cerca de um ano depois, a proposito do efeito da mudanga do regime politico sobre o Noticias

d'Evora - que nos riltimos anos da Monarquia alinhara pelos regeneradores liberais -, o jornal

enunciava a posigSo de neutralidade politica que doravante pretendia manter e justificava a

manutengSo do projecto, entre outros aspectos, pelo facto de em Evora a "classe tipografia ser

muito numerosa, "demais para que todos facilmente conseguissem emprego" (cf . Noticias d'Evora,

1910110111 Ano Xl, no3005, p.1).
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com uma representaqdo muito semelhante. O grupo ocupacional 3 concorreu

com de dez por cento (vinte e dois) do total de indivlduos que entraram para as

vereag6es eborenses ao longo de todo o perfodo e o grupo ocupacional 5

contribuiu o mesmo n0mero e percentagem. Embora com valores id6nticos

trava-se na verdade de grupos ocupacionais muito distintos.

O grupo 3 era composto por individuos que desempenhavam actividades

administrativas e equiparadas. No quadro desta designagSo gen6rica inclulam-

se, por ordem decrescente de representagSo, os escriturdrios (quatro),

empregados no Banco Eborense (tr6s), secretdrios (tr6s), fiscais (dois) e
guarda-livros (dois). Cada uma das restantes profiss6es contabilizava apenas

um representante para o total dos vereadores eborenses: um amanuense, um

contabilista, um escrivSo de direito, um fiel do Armaz6m Agrlcola, um pagador,

um segundo aspirante da Fazenda, um tesoureiro do Banco do Alentejo e um

empregado de escritorio6a. N6o se destaca qualquer sub-categoria neste grupo

ocupacional e tamb6m n6o 6 possivel, pelas informag6es disponibilizadas nos

recenseamentos, efectuar uma exacta contabilizagdo dos indivfduos que

trabalhavam no sector privado ou em instituig6es e organismos prjblicos. E

provdvel que de entre os escritur6rios e os secret6rios, a maior parte

desenvolvesse actividade nos diferentes sectores da administragdo publica

com representagSo local. com mais certeza, pode afirmar-se que s6 cerca de

vinte e tr6s por cento (cinco) dos individuos acantonados no grupo 3 entraram

nas vereag6es antes de instaurada a Repriblica.

O grupo ocupacional 5 refere-se ao diversificado espectro de ocupagoes

relacionadas com a prestagSo de servigos. Embora tenham sido contabilizados

dois barbeiros, os restantes vereadores eborenses incluidos naquela grande

categoria desempenhavam ocupag6es no dmbito das forgas de protecado. Dois

vereadores, um capitio e um tenente, eram explicitamente identificados como

pertencendo d Guarda Nacional Republicana, o corpo de seguranga criado pela

68 Sobre os bancos existentes em Evora durante o periodo abrangido pelo presente estudo cf.,

nomeadamente, Helder Adegar Fonseca, 1996a, op. cit., pp.252-294 e Paulo Eduardo Guimardes,

2006, op. cit., pp.401-493.
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Rep0blica. Os restantes, cerca de oitenta e tr6s por cento (dezanove) do total

do grupo ocupacional 5, eram identificados somente pelas respectivas

patentes, sem refer6ncia, d forga de seguranga em que estavam integrados.

Se bem que esta ausdncia de explicitag6o deixe alguma margem de

incerteza, 6 verosimil considerar-se que fariam parte das numerosas forqas

militares do ex6rcito acantonadas em Evora. A cidade adicionava aos

pergaminhos de importante praqa de armas o facto de ser a sede da Quarta

DivisSo Militar. Por ordem decrescente de representagSo, contavam-se seis

tenentes, cinco alferes, quatro capit6es, dois majores, um general e um

aspirante a oficial. Exceptuando este ultimo caso, estamos perante um universo

constituldo por oficiais, cuja hierarquia de representagdo praticamente

acompanha a propria hierarquia das patentes militares: mais representados os

oficiais de nlveis inferiores, mais escassos os superiores. Deste universo,

apenas dois entraram para as vereagOes eborenses antes de instaurado

regime republicano. Eram majores - um reformado e outro na reserva - e
mantinham relag6es duradouras com o meio social eborense, seu espago de

vida6e.

No caso dos vereadores com a ocupagSo de barbeiros, um entrou paru a

vereaqSo durante a Monarquia, outro ja na Rep[blica. Em relaqdo ao vereador

mon6rquico, 6 de referir que a sua situagdo censit6ria lhe permitia tamb6m

integrar a lista dos eborenses eleglveis para deputados. Do universo de vinte e

oito barbeiros arrolados como potenciais eleitores no censo eborense de 1891,

apenas este e outro indiv[duo com a mesma ocupagSo preenchiam o

mencionado requisito censit6rio.

6e Referimo-nos a Jos6 Estevam Cordovil, major reformado, e a lsidoro Gomes, major na reserya.

Ambos tinham resid6ncia em Evora e participavam na vida social e politica da cidade, sendo

conhecidos publicamente como simpatizantes de Jo6o Franco e do Partido Regenerador Liberal (cf.

Noticias d'Evora, 19OBtO4t11, Ano Vlll, no 2254 p.2.
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... e diacronias

A an6lise das actividades ocupacionais representativas do perfil socio-

profissional dos vereadores eborenses efectuada at6 ao momento privilegiou a

perspectiva sincronica. Obteve-se assim uma representagSo em planos fixos

desse perfil, ainda que a descrigdo dos resultados obtidos convocasse pontuais

refer6ncias ao factor tempo para a compreens6o desses mesmos resultados.

Sublinhe-se, porem, que a dimensdo temporal mencionada ultrapassa a

mera linearidade cronol6gica. Trata-se, isso sim, de um tempo aferido pelas

transformag6es do campo politico ocorridas em Portugal ao longo das cerca de

quatro d6cadas em andlise (1890-1934). Com efeito, mais do que as alterag6es

do quadro legal de funcionamento das instituig6es do poder local, ou a eventual

mutagSo do perfil socio-ocupacional das populag6es do concelho de Evora,

parecem ter sido as sucessivas mudangas de regime politico a determinar a

mutdvel configurag6o socio-ocupacional das vereaqOes eborenses. Este

entendimento ganha solidez mediante uma perspectiva analitica que destaca

as variag6es ocorridas ao longo dos seguintes sub-periodos: de 1890 a
instauragSo da Rep0blica; desta mudanga de regime at6 ao golpe militar de 28

de Maio de 1926 e deste a 1934.

A Figuran"2 (pdrg. seguinte) resume o sentido e a amplitude de tais

variag6es: as colunas permitem a visualizagSo, em relagSo aos grandes grupos

ocupacionais, da respectiva distribuiqSo percentual pelos sub-perfodos

mencionados supra; a linha permite a imediata comparaqSo, relativamente a

esses mesmos grupos ocupacionais, das percentagens vereadores oriundos de

cada um deles para todo o perlodo entre 1890 e 1934.

De 1890 at6 it instauragSo da Republica, as vereaq6es eborenses foram

marcadas pela presenga dominante dos proprietdrios. Tendo sido j6 constatado

que esta designagdo congregou o maior n(mero de vereadores ao longo de

todo o periodo em estudo, cabe destacar que as vereaqoes mon5rquicas

emergem como o momento forte de concentraqSo dos propriet6rios. Este

grupo, constituido por vinte e oito indivfduos, representava quarenta e um por

cento dos sessenta e oito vereadores contabilizados entre 1890 e 1910 e cerca
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de sessenta e um por cento dos quarenta e seis arrolados no grande grupo

ocupacional-1 para a totalidade das d6cadas em estudo.

Figura no2 - Vereadores eborenses: distribuigEo ocupacional em perspectiva

diacr6nica (1 890-1 934)

ffi1890191 0 N1 91 0-1926 E-1926-1 934 +189G1934

Fontes: Recenseamentos Eleitorais do Concelho de Evora, 1891-1930; Livros de Actas das
Vereagdes e Livros de Actas das Comissdes Administrafivas, 1891-1934.

Ainda em relagao ao grupo -1, je se alvitrou a forte possibilidade de a sua

posigdo se alicerqar na posse de bens e rendas fundi6rias. Para al6m disso,

todos foram considerados como elegiveis para deputados e incluidos nos

arrolamentos de eleitores pela via censit6ria, - excepgio feita ao identificado

como bacharel, incluldo pela habilitagdo. Adiante-se, tamb6m, que entre os

doze individuos deste universo identificados atrav6s do recenseamento de1891

apenas a dois eram atribuidos rendimentos inferiores a quatrocentos mil r6is,

situando-se os restantes acima deste patamar censit6rio. As informag6es

censit6rias apuradas para os vereadores identificados pelos recenseamentos

de 1900 e 1910 apontam igualmente para a sua inserqSo no grupo da elite

economica eborense. Enquadram-se, assim, no tlpico perfil que a historiografia

portuguesa tem tragado sobre das elites locais do liberalismo mon6rquico,
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nomeadamente no que diz respeito d conflu6ncia, nos mesmos indivlduos, do

protagonismo econ6mico e pol[tico. E, embora a nossa an6lise n6o se

encaminhe no sentido perscrutar dindmicas olig6rquicas e caciquistas, outros

estudos tem identificado a sua exist6ncia no meio eborenseTo.

zo Cf. Helder Adegar Fonseca, 1986, op. cit., pp. 188-224, idem, 1998, "Elites agr5rias e crescimento

econ6mico na periferia portuguesa do s6culo XIX: o exemplo do Alentejo na era liberal (1850-1910)"

Aniilise Social, Yol. XXXlll (n.o 146-147), pp. 497-538, idem, 2004, "O perfil social da 'Elite

Censit6ria' no Sul de Portugal: Alentejo, s6culo XlX", in Grupos Sociais e Estratificaqdo Social em

Poftugal no Sdculo XlX, Maria Benedita Duque Vieira (org.), Lisboa, CEHP-ISCTE, pp.2751. Neste

fltimo trabalho, o autor traga um ponto da situagdo em termos de contributos de investigaqSo sobre

perfil social da elites no Alentejo, inventariando diversos dngulos de an6lise assim como as

perspectivas teoricas sobre o tema bem e os estudos e respectivos autores que foram sendo

editados, sobretudo para o Alentejo mas tamb6m para outras regi6es do pais.

Mencione-se que o interesse dos historiadores sobre a temdtica das elites deu, em 1991, origem a

um nfmero tem5tico sobre "Historia Social das Elites" da revista Andlise Social (vol. XXYll,

no1161117,1992), em resultado de col6quio anteriormente realizado. O mesmo prop6sito suscitou o

Segundo Coldquio Sobre Histdria Socrbl das Elites realizado em no ICS - UL, em 2003, com

resultados editados em cd. Num caso e noutro, v5rios dos estudos apresentados incidiram sobre as

elites locais, nomeadamente as relag6es e permeabilidade entre elites politicas e elites econ6micas

no contexto da monarquia liberal.

O interesse pela hist6ria social das elites entronca na fileira dos estudos sobre as din6micas

oligdrquicas e caciquistas nos sistemas politicos de sociedades fracamente industrializadas, um

campo em que se destacam, nomeadamente, os trabalhos de JoSo Bonifdcio Serra, 1987, op. cit,

pp.59-95, Jos6 Manuel Sobral, 1999, op. cit., pp.323-330, idem, 1990, "Religi5o, retaE6es sociais e

poder. A Miseric6rdia de F. no seu espaqo social e religioso (s6culos XIX e XX)" Andlise Sociat,Yol.

XXV (n.o 107), pp. 351-373, Jos6 Manuel Sobral, Pedro Tavares de Almeida,1982, op.cit, pp. 649-

671 e ainda o livro de Pedro Tavares de Almeida, 1991,op.cit.. Considerando n5o apenas o periodo

mondrquico mas tamb6m a I Repriblica, refiram-se, pela sua incid6ncia espacial, os estudos de JoSo

Manuel Gongalves da Silva, 1997, "O clientelismo partid5rio durante a I Repriblica - o caso do

Partido Reconstituinte 192o-1923", AnSlise Social, Vol. XXXII , (n." 140), pp. 31-74, Maria Ant6nia

Pires de Almeida, 1997, op. cit., pp.181-196, Carla Faustino, 1999, "A Elite politica de Arraiolos

(1890-1918)", op. cit., pp. 385-381 e ManuelBai6a e Paulo Jorge da Silva Fernandes, 2001, "Elites

agrAria e acgSo prlblica: o Alentejo entre 1800 e 1930", Pendlope, pp.167-118. Refira-se que os

estudos das duas primeiras autoras foram publicados conjuntamente com outros, num n[mero
temdtico dos Estudos Autdrquicos (ref. supra) que teve por objectivo divulgar resultados de

investigag6es de Mestrado relativas ao estudos dos municipios portugueses para os perlodos

moderno e contempordneo.
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De resto, os resultados apurados para o segundo grande grupo

ocupacional mais representativo entre os vereadores mon6rquicos, o grupo 4,

v6o no sentido do reforgo de tal interpretagSo. At6 d tomada de posse da

primeira vereagSo republicana o grupo 4, correspondente a dezasseis por

cento (onze) do total de vereadores arrolados neste sub-perlodo, compunha-se

de seis comerciantes, tr6s negociantes e dois lojistas. lndivlduos que

trabalhavam no com6rcio e nas vendas, mas cujas designag6es ocupacionais

remetem para uma identificagdo estruturada a partir da posse do capital

necessSrio ao exerclcio da actividade a que se dedicavam. Acresce que todos

eles eram eleglveis para deputados e tinham sido incluidos nos cadernos de

recenseamento pelo crit6rio censit6riozt.

Em suma, os vereadores arrolados em cada um destes grandes grupos

ocupacionais partilhavam o mesmo indicador identit5rio assente no estatuto de

posse. Em conjunto, concentravam cerca de cinquenta e oito por cento (trinta e

nove) do total dos vereadores correspondentes ao perlodo mon6rquico.

Sendo o segundo grupo ocupacional mais numeroso para o conjunto do

perlodo de 1890 a 1934, o grande grupo ocupacional 0/1 posiciona-se em

terceiro lugar no contexto das vereag6es mon5rquicas, correspondendo-lhe

cerca de quinze por cento (dez indivlduos) deste universo. A ocupagSo de

professor foi tamb6m neste sub-perlodo fortemente polarizadora, atingindo

cinquenta por cento (cinco), das designag6es ocupacionais inventariadas.

Seguiram-se, por ordem decrescente de proporgdo, dois m6dicos, dois

farmac6uticos e um pdroco. Todos eram elegiveis nas eleig6es para

deputados: metade pelo censo, outra metade pelas habilitaq6es literSrias. Na

primeiro grupo estavam todos os m6dicos e farmacduticos arrolados e dois dos

professores. Embora o universo em causa seja demasiado exiguo para

generalizag6es, parece antever-se que existindo hip6tese de arrolamento pelo

censo as habilitaqOes eram preteridas.

zt O facto de a sua identificagSo ter sido efectuada de forma disseminada a partir dos tr6s

recenseamentos da Monarquia que usamos no nosso estudo (1891, 1900 e 1910) n6o permite

conclus6es relevantes sobre o seu posicionamento censitdrio.
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Os restantes vereadores identificados pelo exerclcio de funE6es nas duas

fltimas d6cadas da Monarquia, uma proporgio correspondente a vinte e oito

por cento, daquele universo, distribuiam-se de forma disseminada e residual

pelos outros grandes grupos ocupacionais, variando entre sete por cento e um

e meio por cento, respectivamente cinco e um individuos.

Sendo assim, os elementos estruturais da configuraqSo ocupacional dos

vereadores eborenses para as d6cadas mon6rquicas resultam, por esta ordem

do contributo dos grandes grupos ocupacionais -1, 4 e 011; os quais perfaziam

setenta e dois por cento do total. E as ocupag6es mais representadas em cada

um deles eram, respectivamente, as seguintes: proprietdrios, comerciantes e

negociantes, professores, m6dicos e farmacduticos. lndivfduos possuidores de

bens e rendimentos provenientes da terra e/ou dos neg6cios e com6rcio, com

um curriculo escolar prolongado e/ou detentores de um diploma, que se

revezavam no desempenho dos cargos p0blicos disponiveis no espago local e

partilhavam o mesmo estilo de vida.

Um perfil que nio revela surpresas, antes estabelece uma linha de

continuidade, e reforga, o que tem sido apurado nos estudos que incidem sobre

o perfil s6cio-econ6mico e ocupacional das vereag6es eborenses do s6culo XIX

e sobre as elites politico-administrativas locais no Portugal de OitocentosT2.

Ressalve-se, no entanto, que estas similitudes comportam uma margem de

especificidade que lhes 6 conferida pelos contextos socio-economicos,

geogr6ficos e administrativos em que os individuos e os grupos desenvolvem

as respectivas trajectorias.

Para o caso das vereaq6es eborenses, as comparag6es com colectivos

que exerceram os mesmos cargos noutros universos socio-espaciais devem

ser ponderadas com o facto de aquelas desempenharem fung6es no municipio

onde se situava a sede de distrito e em cuja cidade foram sendo instalados os

v5rios organismos e instituigOes do aparelho perif6rico do Estado.

72 Sobre esses estudos cf. a pen0ltima nota
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Com o inlcio da Repfblica Liberal, a configuragdo ocupacional das

vereag6es eborenses registou mudangas relevantes comparativamente aos

dec6nios anteriores. O seu traqo mais imediato traduziu-se na distribuigSo dos

vereadores pelos grandes grupos ocupacionais, mediante um espectro mais

gradativo e alargado.

Por ordem decrescente de representagSo, os referidos grupos

hierarquizaram-se da seguinte maneira: o grande grupo ocupacional 011

concentrava cerca de vinte e cinco por cento dos vereadores; os grandes

grupos 4 e 71819 ostentavam dezoito e meio por cento cada; os grandes grupos

-1 e 3 apresentavam tamb6m valores percentuais aproximados,

respectivamente treze e onze por cento; e finalmente, com uma representaqSo

residual, entre tr6s e seis por cento, situavam-se os grandes grupos 2,6 e 5.

Este 0ltimo conjunto ndo perfazia mais de catorze por cento, enquanto os

restantes oitenta e seis por cento se distribuiam por cinco grandes grupos

ocupacionais.

A mudanEa discriminada comportou ainda uma alteragSo da posigSo

relativa dos grandes grupos mais representados. O aspecto mais assinal6vel

foi a quebra na proporgio do grande grupo -1. De uma posigEo de topo na

hierarquia ocupacional das vereag6es mondrquicas, este grande grupo, no qual

os proprietSrios eram a esmagadora maioria, passou para o quarto lugar,

congregando cerca de lreze por centro (dezasseis) dos indivlduos que

tomaram posse entre Outubro de 1910 e Maio de 1926. Uma quebra tanto mais

expressiva, em termos percentuais e em n[meros absolutos, quanto o numero

de vereadores que iniciou fung6es neste sub-per[odo (cento e vinte e seis) foi o

mais elevado das quatro d6cadas em estudo.

Congregando a maior percentagem de vereadores perfilava-se agora o

grande grupo ocupacional 011, que assim passou da terceira para a primeira

posigSo, com uma proporgSo de aproximadamente vinte e cinco por cento

(trinta e um individuos). Embora sem a mesma forqa polarizadora que o grupo

-1 no perlodo mondrquico, esta mudanga significou um aumento do fluxo de

indiv[duos com percursos escolares longos e diplomas nas vereag6es
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eborenses da I Repfblica. De facto, os vereadores arrolados sob o grande

grupo ocupacional 011 neste sub-perfodo correspondiam a setenta e dois por

cento do total de vereadores cujas ocupag6es se incluiam neste grande grupo

ao longo de todo o periodo em estudo. E a designagSo ocupacional de

professor foi tamb6m nesta circunst6ncia a mais frequente, correspondendo-lhe

cerca de quarenta e dois por cento (treze individuos). Seguiam-se os medicos,

com dezanove por cento (seis) e os individuos com formagSo em direito

perfaziam dezasseis por cento (tr6s advogados e dois solicitadores). Uma

trfade que em conjunto concentrava aproximadamente setenta e oito por cento

dos vereadores deste grande grupo ocupacional.

Estudos feitos para outras regi6es do Alentejo mostram que a presenEa de

vereadores desta extracgSo ocupacional nio seria tdo expressivaza. Nalguns

casos os designados proprietdrios, embora perdendo expressSo relativamente

ao perlodo mon6rquico, mantinham-se como forqa dominante nos executivos

camar6rios. A pr6via exist6ncia de uma maior ou menor diferenciaqdo social e

ocupacional do meio envolvente seria determinante paru a possibilidade de

renovagio no recrutamento ocupacional das elites municipais republicanas.

Em Evora, o facto de a cidade dispor, como j6 se viuz+, de alguns

estabelecimentos de ensino entre os quais pontuava um Liceu Central, e ainda

diversos servigos economicos, administrativos e militares, favorecia a
exist6ncia de uma diferenciagSo ocupacional relativamente elevada,

comparativamente a muitos outros municlpios de provlncia. Do ponto de vista

polltico, a cidade evidenciava igualmente certo dinamismoTs. Em funqdo do

ze Cf, nomeadamente, Carla Faustino, 1999, op. cit.,pp.338-341 e Maria Ant6nia Pires de Almeida,

1997, op. cit., pp.81-82 e 181-185. Embora a riltima autora trate preferencialmente os presidentes de

c6mara, as conclus6es a que chega apontam no sentido de uma clara preponderdncia dos

proprietdrios rurais no exercicio deste cargo ao longo de todo o periodo que estudou (1886-1941).

7a Cf , Capitulo 4.

zs Em meados da d6cada de 1920, Evora dispunha de 3 centros politicos e sete estruturas

organizadas (cf. ManuelBai6a, 2006, "O Partido Republicano Nacionalista em Evora (1923-1935) -
ideologia, politica regional e organizagdo interna e eliteC', AnSlise Social, Andtise Social, vol. XLI

(178), ppJo2-103.
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enunciado, atender d vari6vel de contexto pode ser fundamental para, a escala

local, se analisar o topico da continuidade e da substituigSo das elites

municipais em situagSo de mudanqa de regime polltico.

Mas se um quarto dos vereadores eborenses da Republica Liberal se

situava no grande grupo ocupacional 0/1, sendo este marcante para a definigSo

do perfil ocupacional daquele universo, h6 que referir ainda os contributos dos

grandes grupos 4 e 71819. No seu conjunto estes tr6s grandes grupos

ocupacionais perfaziam sessenta e um por cento do total dos vereadores

republicanos.

O grande grupo 4 manteve-se na segunda posig6o, d semelhanga do

ocorrido no periodo mon6rquico. Registou mesmo uma ligeira subida tanto em

nOmeros absolutos como percentuais, situagSo que denota um reforgo da

presenQa de individuos neste grande grupo. Manteve-se tamb6m a designagSo

ocupacional de comerciante como identificativa da maioria, sessenta e cinco

por cento (quinze), dos vereadores daquele grande grupo. Apenas dois

individuos, cerca de nove por cento, apareciam identificados como empregados

do com6rcio. Outros dois eram designados por negociantes e os restantes

tinham designag6es ocupacionais mais especlficas no dmbito do sector

comercial: dois tendeiros, um peleiro e um taberneiro. Tamb6m neste grupo se

evidencia o valor residual dos vereadores explicitamente apartados do titulo de

posse em relagSo d actividade economica que desenvolviam.

Na realidade, o mundo do com6rcio e os negocios afirma-se como

elemento de continuidade relativamente ao recrutamento das vereag6es

eborenses entre duas ultimas d6cadas da Monarquia e a Repfblica Liberal.

Embora n5o se tratasse dos mesmos individuos que tinham integrado as

vereag6es mon6rquicas eborenses - j6 se referiu o montante residual de

vereadores que transitaram das elites municiais mon6rquicas paru as

republicanas - , eram recrutados no mesmo segmento ocupacional.

Com o mesmo peso que o grupo ocupacional anterior, mas irrompendo de

forma in6dita na terceira posigSo ex-equo da hierarquia ocupacional dos

vereadores eborenses republicanos, perfilou-se o grande grupo 7/8/9. Este
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recrutamento constitui um elemento de inovagSo no quadro ocupacional at6

agora esbogado e, pela sua proporgSo, revela uma viragem no recrutamento e

composigdo social das elites polltico-administrativas eborenses. Oitenta e tr6s

por cento (vinte e quatro) de todos os vereadores cujas ocupag6es se

integravam naquele grande grupo ocupacional exerceram pela primeira vez

fung6es durante a I Rep0blica. Os restantes dezassete por cento entraram em

fungOes durante a Monarquia e nenhum representante deste grande grupo

ocupacional foi nomeado para exercer fung6es durante a Ditadura Militar. As

ocupaq6es mais representadas eram, em primeiro e destacado lugar as de

corticeiro, com nove individuos, e depois, cada uma com quatro

representantes, as de pedreiro/alvanel e de carpinteiro. Em conjunto, perfaziam

setenta e um por cento (dezassete) do total de vinte e tr6s indivlduos incluidos

neste grande grupo ocupacional que iniciaram fungOes durante a I Rep0blica.

Por um lado, estas eram as actividades ocupacionais constantes do

grande grupo 7l8lg que maior n[mero de recenseados acolhiam nos cadernos

eleitorais da I Rep[blica usados no presente estudo. Por outro lado, h6 que

considerar, pata melhor se entender a sua forte presenga nas vereag6es

republicanas, a import6ncia que o associativismo de classe teve entre estes

sectores ocupacionais, nomeadamente em termos de prStica de participaqio

clvica e polltica.

Tanto os corticeiros como os pedreiros e alvan6is eram representados

localmente pelas respectivas associag6es de classe, constitufdas na primeira

d6cada do s6culo XX76. Esta dinAmica organizativa n6o seria alheia a

76 As informag6es recolhidas nas actas da Cdmara Municipal de Evora e na imprensa local apontam

para a existdncia de uma rede de relag6es entre a AssociagSo de Classe da ConstruqSo Civil e

Artes Auxiliares e os operdrios corticeiros. Ainda antes de estes terem criado em Evora a sua

associag6o de classe, o que veio a suceder em fins de 1905 (cf. Noticias d'Evora, 1906t01t27, Ano

Vl, no1598, p. 2), foi atrav6s da Associagdo de Classe da Construgdo Civil ... que os "operdrios

corticeiros", tiveram conhecimento de uma reuni6o que seria realizada em Lisboa na sede da

AssociaqSo lndustrial Portuguesa. Como a carla a anunciar o acontecimento tivesse sido

enderegada d c6mara, esta deliberou oficiar, para dar conhecimento, o Real Sindicato Agricola de

Evora e a AssociagSo de Classe da ConstrugSo Civil e Artes Auxiliares (cf. A.D.E. - A.C.M.E., No

800, 1904 - 1906, fls. 11'lv. - 113v.). Ainda em 1904, a mesma associagSo levou uma representagSo
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capacidade de pressdo junto do poder local, exercida nomeadamente pelos

representantes da construgSo civil e artes auxiliaresTT, e eventualmente teria

contribuldo para uma preparagdo e ac96o politicas que acabariam por

favorecer a presenga dos indiv[duos que exerciam aquelas ocupag6es nas

vereaq6es eborenses. Esta hipotese ganha alguma consist6ncia se

considerarmos que os corticeiros, os carpinteiros, e os pedreiros e alvan6is, por

esta ordem as ocupaq6es mais representadas (61 ,9o/o - dezoito individuos) do

universo ocupacional TlSl9 constante das vereag6es eborenses, tinham todos a

respectiva associagSo de classeT8.

A Rep[blica Liberal te16 constituido um momento particularmente

favor5vel no acesso d elite politico-administrativa local para estes segmentos

da sociedade eborense. Por6m, estudos para outros concelhos do Alentejo e

para outros pontos do pals parecem indiciar que a maior ou menor expressSo,

na elite politica municipal da I Rep0blica, de individuos de oriundos de

segmentos ocupacionais ligados aos grupos populares deve ser interpretada

em fungSo das caracterlsticas s6cio-economicas e da dindmica politica do

concelho em causaTe.

d c6mara para esta aceitar a indicagSo de Evora como local de realizagSo do congresso corticeiro e

presidir os trabalhos (idem, fls. 4 -7v.).

77 As actas das vereag6es eborenses deixaram testemunho das repetidas solicitag6es deste sector

ocupacional junto das autoridades camar5rias, para que estas lhe disponibilizassem trabalhos

priblicos em 6pocas de "crise de trabalho" e intimassem os particulares a efectuarem obras de

beneficiagSo nos respectivos pr6dios, cumprindo-se assim o previsto nas posturas municipais (cf. os

Livros de Actas das Sess6es da Vereag6es Eborenses entre 1910 e 1927: A.D.E. - A.S.C.E., no 805,

1911 - 1912 a A.D.E. - A.S.C.E., no 818, 1924 - 1927).

78 Segundo o jornal O Despertar {1912108115, Ano l, p.4), os <Sindicatos Proletarios d'Evora>,

integrados na UniSo dos Sindicatos Oper5rios de Evora, eram os seguintes: AssociaqSo dos

Empregados do Com6rcio, AssociagSo dos Trabalhadores Rurais Eborenses, AssociagSo da

Construgdo Civil e Artes Auxiliares, AssociagSo dos Manufactores de Calgado, AssociagSo dos

Operdrios Corticeiros e AssociagSo dos Carpinteiros Civis. Conforme se pode confirmar mediante

este elenco, entre o sector oficinal apenas os manufactores de calgado n6o figuravam entre as

ocupag6es mais representadas nas vereag6es eborenses, oriundas do grupo ocupacional 7/8/9.

zg No caso do Alentejo cf., nomeadamente, Carla Faustino, 1999, op. cit., pp.338-341 e Maria

Ant6nia Pires de Almeida, 1997, op. cit., pp.81-82 e 181-185, cujos estudos apontam para a n5o
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Os grandes grupos ocupacionais mencionados at6 ao momento

congregaram, no seu conjunto, sessenta e um por cento dos vereadores que,

com a Repriblica, pela primeiravez exerceram fung6es no municlpio de Evora.

Seguiam-se, por ordem de representaqio, e com o mesmo peso relativo de

treze por cento cada, os grandes grupos -1 e 3.

No entanto, e este aspecto j6 foi por nos destacado, o contexto da regiSo

onde Evora se situa, obriga a que se pondere a hipotese de o grande grupo -1
ser perspectivado em articulagio com o grande grupo ocupacional 6. Em

exist6ncia do mesmo graus de acesso dos grupos populares ds elites municipais, respectivamente

nos concelhos de Arraiolos e Avis. Mesmo para Evora hd que acrescentar, segundo os resultados

do estudo de Manuel Bai6a (2000a, op. cit., p.253-253), que na transigSo da Reprlblica Liberal para

a Ditadura, a possibilidade destes grupos integrarem o municipio j5 teria desaparecido.

Os resultados de estudos efectuados para outros concelhos do pais, pese embora as dificuldades

de comparaqSo decorrentes das diferengas nos crit6rios metodol6gicos para reconstituigSo dos

grupos s6cio-profissionais, parecem apontar no sentido de ser necess5rio, para uma correcta

interpretagSo sobre a questSo do acesso ds elites municipais por parte dos grupos populares

durante a Reptblica, entrar em linha de conta com vdrios indicadores. Nomeadamente a dimensSo

dos centros urbanos existentes nos diversos concelhos, a concentraq5o de servigos, o nivel de

alfabetizagSo da respectiva populagSo, os sectores e actividade econ6mica mais importantes, em

suma o grau de diferenciag6o social e o grau de politizag6o aferidos, nomeadamente, pela

existdncia de associag6es de classe ligadas ao operariado e aos oficios. Da especificidade e

contributo de cada uma destes indicadores resultou, em nosso entender, o facto de em alguns

concelhos se ter verificado mais expressiva mudanga na composig6o social das elites municipais

republicanas relativamente ds mondrquicas e o maior ou menor acesso dos grupos populares ao

exercicio de cargos nas vereag6es durante a I Repriblica. Cf., para al6m dos estudos referidos,

Ant6nio Pedro Manique, 1986, "As eleig6es administrativas de 1919 no concelho de Vila Franca de

Xira. Contribuig6o para o estudo dos fenomenos eleitorais concelhios durante a Primeira Rep0blica",

Separata do Boletim Cultural da Cdmara Municipal de Wa Franca de Xira. N.o 2; Maria Candida

Proenga, 1987, Elei96es Municipais em Sintra: /9/0-/926, Sintra, Cdmara Municipal de Sintra;

Ant6nio M6rio Lopes dos Santos, 1992, Torres Novas na Primeira Repilblica, Torres Novas, C6mara

Municipal de Torres Novas; JoSo Bonifdcio Serra, 1996, "Os poderes locais: administraqSo e politica

no 1.o quartel do s6culo XX", in Hist6ria dos Municipios e do poder local (Cesar Oliveira dir.), Lisboa,

Circulo de Leitores; JoSo Pedro Henriques, 2001 , Cascais. Do final da Monarquia ao alvorecer da

Repiblica (/908-/9/4), Lisboa, Colibri /C6mara Municipal de Cascais; Venerando Ant6nio Aspra de

Matos, 2003, Republicanos de Tores Vedras. Elites, partidos, eleig1es e poder (1907-/93/), Lisboa,

Colibri / Cdmara Municipal de Torres Vedras; Maria Antoniela Cru2,2007, "Eleig6es no Porto e em

Gondomar: da Monarquia para a Republica" Histdria. Revista da Faculdade de Letras, lll s6rie, vol.8.
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relagao ao fltimo, a sua ligaqdo ao sector agrSrio 6 evidente: os seis individuos

que tomaram posse durante a I Rep0blica, todos eles eram identificados como

lavradores. Quanto aos vereadores incluidos no grande grupo -1, dos

dezasseis que tomaram posse entre Outubro de 1910 e Maio de 1926, calorze

eram proprietdrios e dos restantes, um era reformado e outro vivia de sua

ag6ncia. Ou seja, se perspectivarmos conjuntamente propriet6rios e

lavradores, adaptando os crit6rios do HISCO a realidade socio-economica da

cidade e da regiSo, e considerarmos os proprietdrios em causa como

detentores de rendas e bens fundi6rios, apura-se um universo de dezanove

individuos, correspondentes a quase dezoito por cento do total de vereadores

que iniciaram funq6es no periodo em causa. E nesse caso, este conjunto de

indivfduos cujos bens, rendimentos e actividade se ligavam ao sector fundidrio,

atingia uma proporgSo muito proxima d dos grandes grupos 4 e 61819.

Da constatagSo anterior decorre que a mudanqa de regime significou,

para al6m de uma diversificagio dos fluxos e uma reorganizagSo das

hierarquias entre os grupos ocupacionais de onde eram oriundos os

vereadores, a possibilidade de sectores at6 entSo distanciados do exerclcio do

poder municipal integrarem os executivos camardrios. Tudo isto se traduziu

numa alteraqSo dos equilibrios internos das vereagOes e no esbatimento das

antigas hegemonias - onde antes dominavam os propriet6rios, agora

sobressaiam os indivlduos com percursos escolares mais longos ou mesmo

formagSo superior. Mas mantiveram-se espagos e mecanismos de coexist6ncia

entre as elites tradicionais e as novas elites, visiveis em outros planos da vida

local: para determinadas aspectos da administragSo municipal, os not6veis

mondrquicos mantinham-se como interlocutores incontorn6veis80.

80 O que se afirmou pode ser ilustrado com o caso de Jos6 Ant6nio de Oliveira Soares, um dos mais

importantes notSveis locais eborenses do periodo mon5rquico: "n5o republicano e agora sem

politica" confesso (cf. Noticias d'Evora, 1910t11103, pp.1-2), manteve-se como interlocutor

incontorndvel para o exercicio de determinados cargos administrativos e em organismos

econ6micos, e grande refer6ncia em quest6es ligadas com a agricultura, durante o regime

republicano. Era grande proprietdrio fundiSrio e homem com interesses de investimento

diversificados, fizera parte da administraqSo municipal durante a d6cada de oitenta, pertencera ao
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Ainda que a presente an5lise nio privilegie a quantificagSo dos mandatos

exercidos pelos individuos que integraram as vereag6es eborenses entre 1890

e 1934, as informag6es recolhidas em relagSo a este indicador permitem-nos

detalhar que apenas quatro de entre todos eles exerceram na Monarquia e

depois na I Rep0blica. O cotejo nominativo parece assim afastar, no caso de

Evora, a hipotese de uma dindmica compativel com o fenomeno politico

designado por <adesivagem>81. A ser assim, os grandes grupos ocupacionais

elenco dos quarenta maiores contribuintes do concelho, era presidente do Sindicato Agricola de

Evora desde periodo mon5rquico e nesse cargo se manteve ao longo da I Rep0blica.

Aquela posigSo - dirigente reconhecido de uma agremiag6o que se proclamava em defesa dos

interesses da agricultura e da classe dos agricultores - terd eventualmente favorecido o facto de logo

em 191 1l03l2o a primeira vereagSo republicana ter escolhido por unanimidade o "cidaddd' JosE

Ant6nio de Oliveira Soares como vogal do Conselho Distrital de Agricultura em representaqSo do

concelho de Evora (1911t03120); como representante do Sindicato participou nas discuss6es e

deliberag6es sobre "a questdo do descanso semanal' (1911111112); Ioi ainda escolhido como

delegado do concelho em representagSo dos criadores de gado junto dos serviqos da Circunscrigdo

Agricola do Sul (1913109125); como "delegado dos patrdel'integrou a composigdo do Tribunal

Especial de Arbitros Avindores (1913t12t04); j6 no periodo de escassez de bens alimentares no

contexto da I Guerra I fez parte do grupo de propriet6rios que conjuntamente com a c6mara

calculavam produgSo de cerais do concelho, estimavam as necessidades do consumo concelhio e

afixavam os pregos (1917108123); participou, enquanto representante do Sindicato Agricola, em

parceria com representantes da Associagdo comercial e da Associagdo lndustrial, em reuni6es com

comiss6o executiva, destinadas a "estabelecer o preQo de vdrios gdneros sobre os quais devia

recair o imposto ad-valorem (Lei no999)" (1920110127). Durante a Ditadura de Pimenta de Castro foi

ainda nomeado para tazer patla da comissSo administrativa mas foi apenas uma breve experi@ncia.

As informaq6es foram recolhidas a partir das actas onde os sucessivos executivos camardrios

deixaram registo da sua actividade: A.D.E. - A.s.c.E, Nos 804- 810, 1910-1920, A.D.E. - A. c. M.E.,

No 816, 1916-'1919.

Para conhecimento mais detalhado sobre o perfil social de Oliveira Soares e o seu protagonismo na

vida s6cio-econ6mica, politica e cultural da regiSo cf. Helder Adegar Fonseca, 1996a, op. cit., Maria

Ana Bernardo,2001 , op. cit. e Paulo Eduardo Guimar6es,2006, op. cit.. Sobre a exist6ncia de uma

certa identificag6o entre os membros do Sindicato Agricola de Evora e os meios mondrquicos cf.

Manuel Bai6a, 2006 op. cit., pp. 99-123.

81 Sobre o significado do termo e a sua materializagdo em diferentes contextos politicos cf., por

exemplo, JoSo Medina, 1990, Hist6ria Contempordnea de Portugal, Tomo l, Multilar, pp. 85-124;

Fernando Farelo Lopes, 1994, op. cit., pp.41-50; JoSo Bonif6cio serra, 1987, op. cit., pp.59-95;

idem, 1996, op. cit., pp.264-280, Vasco Pulido vatente, 1997, A "Reptiblica ve/ha",/9/0-/9/7,
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de recrutamento preferencial das vereag6es eborenses do final da Monarquia

perdiam a hegemonia que at6 entSo detinham, vendo a sua posigSo disputada

pelos indiv[duos que se destacavam pelo respectivo capital intelectual, pelos

trabalhadores da produgSo oriundos de sectores mais politizados dos (grande

grupo ocupacionalTlSl9) e tamb6m pelos origindrios do grande grupo 3.

Constitu[do pelos trabalhadores administrativos e equiparados, o grande

grupo 3 perfilou-se, na I Repfblica, como espaqo de recrutamento paru onze

por cento (catorze) dos vereadores que iniciaram fung6es no referido periodo.

lntegravam este conjunto onze designag6es ocupacionais destacando-se, por

mais frequente, a de escriturdrio. Eram ocupag6es que implicavam o

desempenho de tarefas burocrdticas e o recurso d escrita e a operag6es de

c6lculo mais ou menos complexas. Podiam ser exercidas no sector privado,

como era o caso do vereador identificado como empregado do Banco

Eborense mas, mais provavelmente, referiam-se a um emprego em repartig6es

do aparelho perif6rico do Estado, a exemplo do escrivSo de direito,

amanuense, fiel do armaz6m da EstagSo Agricola, fiscal de cortiga ou ainda

segundo aspirante da Fazenda. Outras ocupag6es referenciadas, como as de

contabilista, empregado de escritorio, guarda-livros, secret6rio e escritur6rio,

reportavam-se a tarefas que tanto podiam ser efectuadas no sector privado

como em organismos publicos.

A mudanga de regime politico permitiu a este grande grupo ocupacional

um aumento de sessenta e seis por cento como espago de recrutamento para

a elite polltico-administrativa local. No periodo de 1890-1910 os vereadores

cujas ocupag6es se integravam no grande grupo 3 correspondiam a pouco

mais de sete por cento (cinco individuos) do total. Na I Rep0blica essa

proporgSo subiu, como j6 se mencionou, para cerca de onze por cento (catorze

indiv[duos).

Lisboa, Gradiva, p. 22, Anlonio Costa Pinto, 1992, "As elites politicas e a consolidag6o do

salazarismo: O Nacional Sindicalismo e a UniSo Nacional", Andlise Social, vol. XXVII (1 16-117),

pp.575-613;
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O acompanhamento da traject6ria deste grande grupo ocupacional de

recrutamento completa os tragos estruturais do perfil ocupacional das

vereag6es eborenses do final da Monarquia e da Reptiblica Liberal. A sua

posigSo na hierarquia ocupacional das vereag6es republicanas 6 mais um dado

em favor do argumento por n6s avangado, segundo o qual a I Republica

representou, do ponto de vista socio-profissional, um periodo de abertura no

acesso a cargos p0blicos por parte de grupos at6 entSo arredados do exercicio

do poder local e uma expressiva alteragSo dos equillbrios dos sectores

ocupacionais representados. E este mesmo dado, considerado em articulaqSo

com a perman6ncia em posig6es de relevo por parte de grupos ocupacionais

marcantes para o perfil das elites politico-administrativas locais durante a

Monarquia Liberal, suscita a interpretagSo de que no concelho de Evora a

Repfblica diversificou o perfil ocupacional deste segmento da elite local

permitindo o acesso a sectores ocupacionais at6 entSo residuais ou mesmo

ausentes das vereag6es.

A an6lise da composiqdo das administraqOes camar6rias eborenses, quer

no breve epis6dio da Ditadura de Pimenta de Castro quer durante o Sidonismo,

funciona como uma sondagem no sentido de se perceber em que medida,

nestes particulares contextos politicoss2, as vereag6es tendiam a assumir um

perfil s6cio-ocupacional similar ao tragado para as vereag6es mon6rquicas aqui

analisadas.

Em Margo de 1915, na sequ6ncia do Parlamento ter sido impedido de

reunir, o governo chefiado por Pimenta de Castro entrou em ditadura. Nesse

quadro, a 27 de Margo de 1915, o governador civil eborense nomeou uma

comissSo administrativa municipal composta por nove indiv[duos, dos quais

e2 Cf., por exemplo, as sinteses sobre os governos de Pimenta de Castro e de Sidonio Pais

disponibilizada por A. H. de Oliveira Marques (coord), 1991, Portugal da Monarquia para a

Rep0blica, vol.Xl: Nova Histdria de Portugal, Joel Serrdo e A.H. de Oliveira Marques (dir), Lisboa,

Presenga, p.710-721 , Jo5o Bonif6cio Serra, 1990, "Do 5 de Outubro ao 28 de Maio: a instabilidade

permanente" in Portugal Contempordneo (Ant6nio Reis dir.), vol 3, Lisboa, Alfa, pp. 48-52 e 57-65;

Rui Ramos, 1994, A Segunda Fundag6o (1890-1926), Lisboa, Editorial Estampa fol.Vl da Hist6ria

de Portugal, Jos6 Mattoso (dir.)), pp.503-510 e 616-620.
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quatro proprietarios, dois lavradores, dois militares e um professor; registe-se,

ainda, que quatro desses vogais je tinham pertencido a vereaq6es

mon6rquicass3. A sua acqSo foi no entanto breve, pois logo em 16 de Maio do

mesmo ano a dita comissSo foi exonerada, com a acusagSo de ser contra a

Rep0blicaaa. Um ef6mera incursSo dos sectores designados como mon6rquicos

na elite municipal, demonstrando um perfil ocupacional similar ao das

vereag6es anteriores a 1910.

Durante o perlodo sidonista, a situagio, ao n[vel da administragdo

municipal eborense, revelou-se mais tumultuada8s. Entre Janeiro de 1918 e,

apos da morte de Sidonio Pais, outro executivo camar6rio ter tomado posse,

passaram pelo municlpio dezassete vogais. Em Janeiro de 1918 foi nomeada a

uma comissSo administrativa sidonista; em Abril do mesmo ano, os quatro

elementos unionistas que a compunham abandonaram o executivo e tiveram

de ser substituidos; em Julho, foram nomeados mais cinco vogais, em

substituigdo dos restantes elementos nomeados em Janeiro que entretanto

tamb6m haviam abandonado o municipi6e0. Do ponto de vista ocupacional,

neste conjunto pontuavam quatro propriet6rios e um lavrador, dois industriais,

dois comerciantes, um director da Casa Pia, quatro representantes de um

percurso escolar de nlvel superior (um advogado, um m6dico) dois t6cnicos

(um dentista e um regente agricola) um empregado de com6rcio, um alfaiate e

um carpinteirosT. Do executivo camar6rio pimentisla transitava um proprietdrio,

83 Eram eles Jo6o Jos6 PerdigSo (lavrador), Jos6 PerdigSo de Carvalho, visconde de Ervideira

(propriet6rio), Jos6 Ant6nio de Oliveira Soares (propriet5rio) e Armando Augusto Fernandes Gi6o

(m6dico) (cf. Maria Ana Bernardo, 2001 ,op. cit., pp.176-192.

84 Cf. A.D.E. - A.C.M.E., no 815, 1914 - 1916, fls. 80v. - 83.

ss Para uma breve perspectiva sobre os tumultos combates politicos que tiveram lugar em Evora em

fung6o do alinhamento das diversas forgas pollticas e partidSrias em relagSo ao regime de Sid6nio

Pais, e as suas repercuss6es em termos da constituigSo e instabilidade dos executivos camar5rios,

cf. Trilio Espanca, 1985,'Evora, o 13 de Outubro de 1918", A cidade de Evora, no 67-68, pp. 175-

1 93.

86 Cf. A.D.E. - A.C.M.E., no 816, 1916 - 1919, fls.65v. - 68, 82v - 85v.e 88 - 89.

87 Segue-se a lista dos vogais e as respectivas ocupag6es: Jos6 da Paula Costa (comerciante),

Joaquim Jos6 Baptista (lavrador), dr. Jos6 Varela Lopes (advogado), Jose lnocOncio de Sousa
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por sinal dos mais abastados do concelhos8. O perfil ocupacional de todos

estes vogais era mais diversificado, sendo no entanto perceptivel a aquisig6o

de alguma preponder6ncia por parte de sectores ocupacionais com forte

representagdo entre as elites locais da Monarquia Constitucional, como era o

caso dos propriet5rios.

No concelho de Nelas, estudado por Jos6 Manuel Sobral, a Repfblica

tornou t6nue a presenqa dos grandes propriet6rios e dos detentores de tltulos

universit6rios no poder concelhio, e o interregno sidonista apenas fez

aproximar um representante destes ultimosas. Se o recuo dos propriet6rios 6

um trago comum, a diferenga quanto d presenga de vereadores com percurso

escolares mais longos e de nivel superior entre Nelas e Evora poderd ser

interpretada atendendo ao peso demogr6fico do n(cleo urbano eborense e 6

diversidade de servigos de que a cidade dispunha, decorrente da sua

centralidade adminsitativaeo. Ou seja, atendendo ao nivel de diferenciagdo

social e ao contexto econ6mico de recrutamento das respectivas elites

municipais.

O periodo compreendido entre o golpe militar de 28 de Maio de 1926 e

1934 tem caracterlsticas peculiares devido d preeminGncia de um grande grupo

ocupacional que at6 ent6o fora completamente residual. Sessenta e dois e

meio por cento (quinze) dos vinte e quatro membros das vereag6es

(director da Casa Pia), Jos6 Br5s Martins (empregado de com6rcio), Manuel Augusto Rosado de

Mira (propriet6rio), Alvaro Jos6 Nogueira (dentista), Jos6 Calhau (propriet6rio), Rom6o Carvalho

Marquez (industrial), Manuel Dias Rodrigues Descalgo (propriet6rio), Antonio Marques Leit6o

(comerciante), Ant6nio Rosado (propriet6rio), dr. M6ximo Homem de Campos Rodrigues (m6dico),

Manuel Henriques Marquez (industrial), Manuel Tomaz de Sousa (regente agricola), Ant6nio Jos6

Botelho de Brito (alfaiate), Vitor Jos6 Cavalheiro (carpinteiro). Cf. A.D.E. - A.C.M.E., no 816, 1916 -

1919, fls.65v. - 68, 82v - 85v.e 88 - 89 e Recenseamentos Eleitorais do Concelho de Evora, 1911,

1918 e 1930.

88 Referimo-nos a Manuel Dias Descalgo. Sobre a sua fortuna e acgSo na vida econ6mica e social

eborense cf. Pedro Muralha (dir.), 1931, Atbum Atentejano. Tomo ll: Distrito de Evora, Lisboa,

lmprensa Beleza, pp. 365-370 e tamb6m Helder Adegar Fonseca, 1996, op. cit..

8e Cf. Jos6 Manuel Sobral, 1999, op. cit.,pp.323-330.

eo Cf. Capitulo 4.
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contabilizados neste periodo por exercerem pela primeira vez o cargo

camar6rio pertenciam ao grande grupo ocupacional 5, genericamente definido

como integrando os trabalhadores de servigos. Entre estes contam-se os

indivlduos que desempenhavam servigos de protecgso e, no caso de Evora, as

vereag6es deste periodo eram compostas dominantemente por militares.

Na sequdncia dos acontecimentos de 28 de Maio, os Decretos 11875 e

11904 conduziram, respectivamente, d dissolugdo dos corpos administrativos

em exercicio e autorizaram os governadores civis a nomearem interinamente

comiss6es administrativas. Em Evora estas orientag6es legais culminaram na

tomada de posse dos vogais do novo executivo camar6rio, em 2 de Agosto de

1926e1. Era um colectivo de quatro indivlduos, entre os quais constava um

professor que entrara pela primeira vez no exercicio de fung6es camar6rias

dois anos antes da queda da Monarquia e se mantivera afastado deste cargo

desde ent6o, um outro professor que tinha sido eleito em sequ6ncia de

eleig6es ordin6rias para a cAmara municipal ern Janeiro de 1926, assim como

um propriet6rio e outro individuo identificado como latoeiro, que tinham sido

eleitos naquela mesma data. Nos anos seguintes foram saindo, pelos motivos

mais variados, diversos vogais da comissSo administrativa e o governador civil,

com base na legislagSo em vigor, ia nomeando outros. E foi precisamente

mediante este processo de movimentagSo de vogais, e na sequdncia de um

conflito interno entre os individuos que faziam parte da comissSo at6 ent6o em

funq6es que, por alvarA de Maio de 1929, a comissSo administrativa do

concelho de Evora passou a ser composta apenas por militares. Uma situagSo

que se prolongou at6 Fevereiro de 1934, data em que os membros da

comissSo em exercicio pediram demissSo colectiva. Agiam assim,

sustentavam, em protesto pelo facto de a sucursal da manutengSo militar da

cidade ter posto em arrematagSo o fornecimento de carnes verdes, at6 ent6o

um exclusivo da c6mara. O pedido foi aceite e, com isto, o novo executivo

e1 Cf. A.D.E. -A.C.M.E., n818, 1924- 1927, fls.76v. -78v.Para conhecimento mais aprofundado

da dindmica politica em Evora neste periodo cf. Manuel Bai6a, 2000a, op. cit., pp.141-149.
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camar6rio de sete vogais, nomeado paru substituir o anterior, apenas

apresentava um militar, cuja patente era a de alferes.

Do ponto de vista da caracterizagdo socio-ocupacional, deve precisar-se

que os militares que integraram as comiss6es administrativas eborenses entre

1927 e 1934 eram oficiais, ou a tal pretendiam chegar. Havia um aspirante a

oficial de lnfantaria, tr6s alferes, sete tenentes e quatro capit6es. O facto de a

cidade ser sede da Quarta DivisSo Militar e de aquartelar v6rias armas do

ex6rcito contribuiu certamente para esta facilidade de recrutamento entre as

patentes mais elevadas. Mas a conjuntura politica do p6s 28 de Maio, marcada

pela preemin6ncia dos militares na vida ptiblica do pals, perfila-se como a

envolvente fltima da circunstAncia de ao longo de sete anos a c6mara de

Evora ter sido gerida por esses mesmos militaress2. 56 em 1934, quando o

Estado Novo j5 langara as suas bases institucionais, os civis voltaram ao poder
!

na Gamara de Evora.

Existe portanto uma estrita depend6ncia entre as condicionantes da vida

politica portuguesa no perlodo da Ditadura Militar e composigSo ocupacional

das comiss6es administrativas eborenses da 6poca, num evidente prop6sito

de, mediante a dominagSo da cimara, os militares favordveis d <Situagdo>

controlarem mais eficazmente a sociedade locale3.

s2 Esta situagSo eborense deve ser entendida como fazendo parte de numa tend6ncia de crescente

protagonismo militar na vida politica portuguesa desde a I Guerra, periodo a partir do qual as forqas

armadas se tornaram uma"instituigdo nacional de refer€ncid'(cf. Medeiros Ferreira, /992, op. cit., e

JoSo Bonif5cio Serra, 1997b, "Portugal 1910-1940: da Repriblica ao Estado Novo", in Portugal

Moderno, 1910-1940, Paulo Henriques coord., Catdlogo Exposigdo Portugal-Frankfurt, pp.32-34.

e3 A importdncia estrat6gica do controlo da c6mara no posicionamento do concelho em relaq5o aos

sectores vitoriosos do p6s 28 de Maio ficou patente nos argumentos dos militares membros da

comissSo administrativa eborense quando alrav6s de um oficio dirigido ao governo exigiam ao poder

central apoio financeiro para prosseguirem as obras de instalagdo de 6gua canalizada e

saneamento na cidade. Nesse oficio sublinhavam-se " as condig1es especiaes em que a Camara de

Evora se encontra[va) para com a cidade e para com a situaqdo, [dado que era) constituida na sua

totalidade por Oficiaes do Exercito, que aceitaram [o) cargo [...] com o firme propdsito de seruir a

SituagSo, que 6 do Exercito e em quem a Nagdo tem postos os olhos t...].(Cf. Arquivo da Cdmara

Municipal de Evora - Expediente, Processo 22, 1930-44).
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Como o n0mero de vogais que tomaram posse pela primeira vez durante

este periodo foi relativamente reduzido, e para al6m disso se registou esta forte

polarizaqdo em torno dos militares, os restantes vogais apresentavam uma

distribuigSo ocupacional bastante dispersa e pouco conclusiva. O grande grupo

ocupacional 6 ndo estava representado e os restantes agregavam entre um

(grandes grupos ocupacionais 2, 3, e 71819) e dois individuos (grandes grupos

ocupacionais 0/1 ,4 e -1).

Como nota final relativa d composigSo s6cio-ocupacional dos executivos

camar6rios em contexto autorit6rio, refira-se que o colectivo de que tomou

posse em 1934 eta composto por sete vogais, nio sendo evidente o

predominio de um sector ocupacional sobre os outros. Regista-se, por6m, a

presenqa, apos o interregno da I Rep0blica, de individuos cujos apelidos os

ligavam is familias que durante a Monarquia Constitucional integravam a elite

econ6mica e polltica eborenseea. Embora carecendo de aprofundamentos que

ndo faremos no Ambito deste estudo, fica esta informagdo como contributo de

reflexio para o tema das bases sociais de apoio do Estado Novo no plano

local. No caso de Evora, o recrutamento de elementos ligados ds velhas

familias influentes parece indiciar a busca de enraizamento local do Estado

Novo, assim como o entrosamento de alguns sectores dessas velhas elites em

relagSo a elees.

e4 ComposigSo da comissSo administrativa nomeada por alva16 do Governador Civil em 1934102105:

Luis Alves Martins (comerciante), Domingos Pires (funcionSrio pagador), JoSo Manuel Pires -
solicitador, M6rio Ribeiro Viegas Alves - empregado de com6rcio; Manuel Augusto Rosado de Mira

(proprietdrio), Jos6 Sebasti6o de Torres Vaz Freire (proprietario), Antonio Borges Barreto (ndo se

conseguiu apurar a ocupagSo, sabe-se que foi vice-presidente da AssociagSo Comercial e lndustrial

de Evora em 1932 e 1933). Cf, A.D.E - A.C.M.E., No 819, 1930 - 1934, FLS.185 - 186V. e

Recenseamento Eleitoral do Concelho de Evora, 1930. Na sequ6ncia do pedido de demissSo de

Rosado de Mira, foi nomeado para o seu lugar JoSo Barreiros de Torres Vaz Freire (proprietdrio), cf.

A.D.E - A.C.M.E., No 819, 1930 - 1934, FLS.193 - 196V.). Os apelidos Rosado de Mira, Vaz Freire, e

Barreto ligavam estes vogais ds familias da elite eborense (cf. Helder Adegar Fonseca, 1996, op.

cit., pp.453-477.

e5 Fica a hip6tese de que, tamb6m em Evora as "autoridades tiveram a habilidade de recrutar os

seus representantes politicos e administrativos entre a tradicional 6lite de notdveis locais, muitos

deles ligados por lagos familiares aos velhos influentes [ .]"(cf. Rui Ramos, 1986, 'O Estado Novo
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6.2.6 - As ocupagdes dos presidentes das vereagdes

Os presidentes e vice-presidentes das vereag6es eram, em condig6es

normais, eleitos anualmente pelos outros elementos da equipa de vereadores.

No caso eborense verificou-se que eram reconduzidos com frequ6ncia nessas

mesmas fung6es ao longo dos anos de duraqSo do respectivo mandato.

Quando as conjunturas polfticas determinavam que as equipas camar6rias

fossem escolhidas pelos governos, os individuos que desempenhavam as ditas

fung6es eram nomeados pelo governador civil, pela autoridade distrital que

representava localmente o poder central.

Em qualquer das circunst6ncias, os presidentes dispunham de atribuig6es

e responsabilidades especlficas exaradas na legislagSo administrativa,

derivando dal parte do prestfgio inerente d fungio em causa.

No entanto, tamb6m deve ser ponderada a exist6ncia de uma relagSo

biunlvoca entre o pr6vio reconhecimento do capital economico, politico e/ou

simb6lico de que o indivlduo j6 dispunha e a sua ascensSo d presid6ncia das

vereag6es. E sendo assim, tais individuos emergem como um elemento fulcral

para a caracterizagSo do perfil sociologico das elites ligadas ao desempenho

de cargos locais.

A investigagSo sobre os presidentes das vereag6es eborenses entre 1890

e 1934 conduziu ao apuramento de vinte e oito presidentes de vereag6es e/ou

comiss6es administrativas, cerca de catorze por cento do total dos vereadores

que tomaram posse entre 1890 e 1934.

Do ponto de vista das respectivas ocupag6ese6, a distribuigSo pelos

grandes grupos ocupacionais para a totalidade do periodo 6 ilustrada pela

Figura 3(p49.359).

perante os poderes perif6ricos: o governo de Assis Gonqalves em Vila Real (1934-39)", Analbe

Social, Vol. XXll (n.'90), pp. /09-/35

e6 Grande grupo -1: propriet6rios (6) bacharel formado (1);

Grande grupo ocupacional 0/1: advogado (1), advogado e professor ('l), conservador do
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A distribuigdo ocupacional dos presidentes das vereag6es eborenses

entre 1890 e 1934 mostra uma evidente polarizagSo em favor do grande grupo

ocupacional 0i 1. Cerca de quarenta e seis por cento (treze individuos), eram

oriundos daquele grande grupo ocupacional. Depois, por ordem decrescente de

representagSo, posicionaram-se o grande grupo -1, com vinte e cinco por

cento, os grandes grupos 4 e 5, com cerca de onze por cento cada (tr6s

individuos) e o grande grupo 3 com sete por cento (dois individuos).

O aparente equilibrio entre os grandes grupos -1 e 011, enquanto grupos

ocupacionais mais representados no universo total dos indivlduos que

integraram as vereag6es eborenses entre 1890 e 1934, deixa de verificar-se

quando se consideram apenas os presidentes de cdmara. Neste conjunto mais

restrito, predominam os indivlduos que, pelo seu percurso escolar e profiss6es

dispunham das compet6ncias intelectuais que pareciam fazer deles os

indivlduos mais adequados ao desempenho do cargo.

Por6m, ao longo das cerca de quatro d6cadas em estudo, a preemin6ncia

dos letrados d frente as vereag6es ndo foi constante. Durante as duas 0ltimas

d6cadas da Monarquia, dos nove presidentes arrolados, cerca de sessenta e

sete por cento (seis indivlduos) eram identificados pelo grande grupo -1, onde

os propriet6rios eram hegemonicos. Havia ainda um bacharel que, pelo

matrimonio, se tornou dono de uma das maiores fortunas da regiSo e a quem

frequentemente tamb6m designavam por proprietSriosT. Foi este, de resto, o

registo civil (1), m6dico (4), professores (5), solicitador ('1)

Grande grupo ocupacional 4: comerciantes (3)

Grande grupo ocupacional 3: guarda-livros (2)

Grande grupo ocupacional 5: Alferes (1), capitSo (2).

s7 Referimo-nos a Francisco Eduardo de Barahona Fragoso. Sobre a trajectoria de vida, fortuna,

atitude econ6mica estilo de vida desde notdvel local cf., nomeadamente, Helder Adegar Fonseca,

1996a, op. cit..
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individuo que durante mais anos esteve a frente do municipio eborense entre

1890 e 1934e8.

Figura ne3 - Presidentes das vereag6es eborenses (1890-1934)
Distribuigio por grandes grupos ocupacionais

I-1 l0/1 tr3 14 15

Fontes: Recenseamentos Eteitorais do Concelho de Evora, 1891-1930i Livros de Actas das
e Livros de Actas das Comiss1es Administrativas, 1890-1934.

A transigSo paru a I Rep0blica, periodo ao longo do qual foram arrolados

dezasseis presidentes de comiss6es administrativas e executivas, implicou

profundas alterag6es nos valores percentuais das actividades ocupacionais

respectivas. Setenta e nove por cento (onze) dos dezasseis individuos que

desempenharam as fung6es de presidentes foram identificados por ocupag6es

integradas no grande grupo ocupacional 011. Quatro eram m6dicos, dois

advogados, tr6s professores - em relagio a um detalhava-se que era professor

no Liceu - um conservador do registo civil e outro solicitador. Medicina e Direito

pareciam evidenciar-se como as dreas de formagdo acad6mica preponderantes

entre os individuos que estiveram d frente dos destinos do municipio eborense

na I Rep0blica.

e8 Para informaq6es mais completas sobre a sua acgSo no municlpio eborense cf . o Capitulo 7 do

presente estudo.
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A valorizagSo das compet6ncias escolares de nivel superior para o

exercicio do cargo de presidente nas vereaq6es republicanas fica mais

evidente se tivermos em conta que os onze individuos em causa

correspondiam a oitenta e cinco por cento de todos os presidentes de c6mara

que entre 1890 e 1934 foram identificados como exercendo ocupag6es

abrangidas pelo grande grupo ocupacional 0/1.

No caso de Evora, cidade sede de concelho que se distinguia no contexto

provincial pela concentragSo de servigos administrativos e oferta educativaee, a

relativa abund6ncia indivlduos que dispunham de algum capital cultural

favorecia o facto ser este o grupo preferencial de recrutamento de quem ficava

d frente das vereaq6es.

A an6lise do grupo dos presidentes de c6mara, pela primazia que os

mesmos detinham nos colectivos camar6rios, tem um efeito de sublimagSo

relativamente a uma dindmica j5 percepcionada quando do estudo do conjunto

dos vereadores: a mudanqa de regime politico parece ter funcionado, em

Evora, como o propulsor para o reconhecimento das compet6ncias

educacionais mais elevadas como requisito de acesso i elite, neste caso

municipalloo. Tratava-se, em nosso entender, do sinal de uma crescente

incorporagSo dos principios do liberalismo meritocrdtico, quer entre os grupos

sociais que tradicionalmente ocupavam os cargos locais, quer entre outros

segmentos que viviam no acesso a estes mesmo cargos uma forma de

PromoqSo sociallol

es Cf . Capitulo 4

100 Cf. Manuel Bai6a e Paulo Jorge da Silva Fernandes, 2001 , op. cit., pp. 167-178.

1ol Cf. Hartmut Kaelble, 1985, Social Mobitity in the /9th and 20th Centuries, Warwickshire, Berg

Publishers, pp.56-58.
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A an6lise sobre as elites municipais eborenses efectuada no capitulo

anterior obedeceu a dois propositos. Por um lado, a partir da legislagio em

vigor, destacaram-se os mecanismos de articulagSo formal entre estas elites e

o centro politico, assim como as grandes 6reas de atribuig6o do poder

municipal. Por outro lado, identificou-se o perfil social dos representantes da

elite municipal e conferiu-se o efeito das mudangas do campo politico sobre

esse mesmo perfil, ao longo do periodo em estudo.

Explicitados os contextos juridico-institucionais e conhecidos os agentes,

trata-se, agora, de acompanhar a sua acado. optou-se abordar este topico nio
numa perspectiva extensiva mas tomando como objecto de an5lise o caso

especifico do processo de construgSo das modernas infra-estruturas de 6guas

e esgotos. Do ponto de vista metodologico efectua-se uma sondagem, no

sentido incursio em profundidade, mediante a qual se procuram destacar

diferentes dimens6es da acgSo priblica das elites politicas polltico-

administrativas eborenses. Nomeadamente o seu papel de mediadores entre

sociedade local e o centro polltico, a sua actuagio no campo das pr5ticas

distributivas caracter[sticas das sociedades clientelares e o seu comportamento

no imbito da problem6tica relagSo entre as elites e o processo de

modernizagSo da sociedadel, neste caso objectivado em meio urbano.

Na perspectiva dos poderes publicos, as novas infra-estruturas,

nomeadamente as de abastecimento de 6guas e drenagem de esgotos,

contribulam para a criagSo de novos de padr6es de higiene, de saude e de

conforto, mais conformes com a imagem de modernidade da vida urbana que

se pretendia instaurar. Da[ que factores e argumentos invocados para a

I Adoptamos aqui uma nogSo de modernizagSo que inclui das dindmicas de crescimento e

desenvolvimento econ6micos, a mudanga orientada para a mobilidade, diversificagio e

especializagSo das estruturas sociais, num processo de crescente diferenciagdo social e cultural, e,

ainda, do ponto de vista politico, a tend6ncia para o estabelecimento de regimes de

representatividade democr6tica entre a sociedade civil e o Estado (cf. Jos6 Carlos Rueda Lafond,

1995, "Hist6ria Social, Historia Urbana, aproximaci6n a um modelo de trabajo: la modernizacion de

Madrid en el contexto finisecular (1890-1914), Boletim d'Histoire Contemporaine de l'Espagne
Cuestiones de metodologia, no 21, CNRS / Maison des pays lberiques, pp.105-106.
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modernizagSo sanitdria fossem semelhantes aos arrolados para as restantes

alterag6es verificadas em meio urbano, fossem elas nos equipamentos, nos

transportes ou na gestdo urbanistica2.

O processo de mudanga nestas 6reas foi pioneiro, e particularmente

visivel, nas metropoles e grandes cidades europeias e norte-americanas. Era ai

que a pressSo demogrdfica e socio-economica mais se fazia sentir suscitando

problemas so passlveis de resolugSo pelo recurso its novas tecnologias

urbanas, entre elas as sanit6rias; e era tamb6m ai que se anteviam maiores

expectativas de retorno em relaq6o aos avultados investimentos que as

mesmas implicavams.

Nos centros de menor dimensSo, a problem6tica da modernizagio urbana

aferida pelos padrOes da novas sociedades industriais e pelos requisitos de

conforto e higiene das classes m6dias, embora menos premente, n6o era

desconhecida dos respons6veis pela governagSo das cidades. E, nestes casos,

n6o ser5 inveroslmil falar-se da exist6ncia de uma dindmica de emulag6o que

ter6 estimulado os poderes p0blicos locais a desencadear os processosa.

Circunscrevendo-nos ao caso eborense, a construgSo das suas modernas

infra-estruturas de saneamento ilustra o que Se passou num n0cleo de

grandeza m6dia no contexto urbano nacional. Atendendo ao volume e

crescimento da respectiva populag6o Evora manteve, entre 1864 e 1940, uma

z - Cf. Marcel Roncayolo, 1983, <Logiques urbaines>> in Histoire da la France Urbaine. La ville de

t'6ge industriel(Georges Duby dir.), vol.4, Paris Ed. du Seuil, pp. 74-75 e 93;Florence Bourillom,

1999, "Changer la ville. La question urbaine au milieu du 19e. sidcle", Vingtieme Sidcle. Revue

d'Histoire, no64, pp.1 1-23 e Alvaro Ferreira da Silva,2001, "ldeais Oitocentistas de Modernizag6o

Urbana", in Cidade e Metrdpole Centralidades e Marginalidades, Magda Pinheiro, Luis Baptista e

Maria JoSo Yaz org., Oeiras, Celta, pp.39-41.

e Cf. Magda Pinheiro, 1990, "As cidades no Portugal Oitocentista", in LerHist6ria, no20, pp,101-105.

Embora destacando o "desejo de modernizagdd' como um processo "contagiosd'que afectava

outras cidades portuguesas para al6m de Lisboa e do Porto, a autora destaca a falta de meios como

um dos maiores obstdculos d concretizagSo dos projectos. A emulagSo de experi6ncias foi

igualmente invocada por Alvaro Ferreira da Silva (2001, op. cit., p.40) para explicar a rapidez da

difusSo da inovagSo entre as principais cidades europeias nas r.tltimas d6cadas do s6culo XlX.

a Cf. Alvaro Ferreira da Silva, 2001, op. cit., p.50.
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relativa estabilidade na hierarquia das cidades portuguesas: at6 1890 situava-

se no sexto lugar, em 1940 descia para o s6timos Para alem do aspecto

estritamente quantitativo, acrescente-se que Evora al6m de ser uma das

dezassete capitais de distrito do continente concentrava outras importantes

fung6es administrativas civis e militares0.

A reconstituigSo das principais etapas e protagonistas envolvidos implicou

o cerzir de informag6es pontuais dispersas pelos documentos coevos, fossem

eles as actas das vereag6es, a correspondOncia municipal, os projectos e

relat6rios ou divulgado nos jornais locais relativamente ao desenrolar dos

acontecimentos.

Assim se apurou que as discuss6es e as deliberag6es relativas a

implantagSo das modernas infra-estruturas se iniciaram nas 0ltimas d6cadas da

Monarquia Constitucional e prosseguiram durante a I Repriblica e Ditadura

Militar, at6 a inauguragSo da obra em 1933. sendo este um periodo

atravessado por transformag6es polltico-institucionais relevantes, h6 que

ponderar a hip6tese de que elas influenciaram o lento evoluir do processo.

A consulta de documentagSo evidencia que os principais responsSveis

pela promogSo e condug6o do projecto foram os dirigentes municipais

5 As caracteristicas dos dados estatisticos disponiveis n6o possibilitem o apuramento exacto dos

efectivos demogrdficos a viver nos centros urbanos e nas cidades portuguesas e a clara distingdo

entre populagdo urbana e populaqdo rural, nomeadamente para o periodo a que se reporta este

estudo (cf. Ant6nio Lopes Vieira, 1978, "Nog6es operat6rias sobre cidade, populagSo urbana e

populagSo rural", Revista de Hist6ria Econ6mica e Social, no1 , pp. 116-122). No entanto, os estudos

que procuram estabelecer uma hierarquia urbana nacional situam Evora entre as primeiras cidades

do pais, embora destaquem a enorme distdncia, em termos dos respectivos volumes populacionais,

entre os nricleos populacionais interm6dios e as duas maiores cidades portuguesas - Porto e Lisboa

(cf. Teresa Barata salgueiro, 1992, op. cil., p.428; Luis Baptista e Teresa Rodrigues, 1996,

"Population and urban density: Lisbon in the'19th and 20th centuries", in lJrban Dominance and
Labour Market Differentiation of a European Capital City. Lisbon /890-/990, Pedro Telhado Pereira

e Maria Eug6nia Mata ed., KluwerAcademic Publishers, London, pp.59-61 ; e Teresa Rodrigues e
Maria Luis Rocha Pinto, 1996, "O Crescimento Urbano no Portugal Oitocentista", Populagdo e

Sociedade, no2, p. 1 38-1 45).

6 Cf. o Capitulo 3do presente estudo e em particular a Tabela 4, em Anexo ao Capitulo referido.
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eborenses. Assim, para al6m da identificaqSo sociopolitica dos envolvidos, foi

nosso intuito destacar os argumentos de legitimagdo das posiq6es assumidas,

as solug6es preconizadas e as dificuldades que se perfilaram. Foi ainda nossa

intengdo captar as eventuais relag6es entre os interesses p0blicos e as

iniciativas e interesses privados, assim como avaliar a experiOncia eborense

tendo como referdncia o debate sobre as modalidades de intervengSo dos

poderes publicos paru a modernizagSo das cidades no perlodo

contempordneoz.

Por outro lado, partindo-se do principio que " os dois tipos de recursos

mais cobigados que o Estado podia disponibilizarleramJ os empregos publicos

e os <melhoramentos materiais>>"8, o exemplo da construgSo das modernas

infra-estruturas de abastecimento e distribuiqSo de 6guas e drenagem de

esgotos na cidade de Evora pode ser um exemplo assaz operativo. Pela 6poca

em que decorreu, e pela sua morosa concretizaqio, o processo constitui uma

janela de observagSo privilegiada paru diversos contextos politico-

institucionais. Embora projecto em causa se situasse numa escala diferente,

por comparaqdo aos tradicionais melhoramentos materiais que integravam o

elenco das atribuig6es municipaise, e fosse apoiado em argumentos

inovadoreslO, isso nio o excluia das l6gicas personalistas e de apropriagSo

clientelar que atravessavam o exerclcio do poder local11.

7 Cf. Alvaro Ferreira da Silva, 1997a, op. cit., pp. 218-223.

8 JoSo Manuel Gonqalves da Silva, 1997,'O clientelismo partid5rio durante a lReptblica-o caso

do Partido Reconstituinte 1920-1923", Andlise Social, Vol. XXXII , (n.' 140), pp.31-74

e Uma diferenga de escala que se torna perceptivel pelo mais elevado montante de investimentos

requeridos, pela maior complexidade de conhecimentos t6cnicos necessdrios para a elaboragdo e

concretizagSo dos projectos e pelas decisdes que implicava quanto aos modelos de gestSo das

obras e de exploragSo das infra-estruturas quando em funcionamento (exploraqdo directa,

municipalizaqSo, concessSo, em que termos...).

10 O discurso e a ideologia higienistas traduziram-se num movimento que, sob forma de <questSo

sanit5ria>, tomavam como objecto toda a cidade, vida privada e p0blica dos seus habitantes, e de

forma mais aparente os aspectos relacionados o saneamento, a potabilidade da Sgua ou a rede de

transportes: " Hacer higidnicas las ciudades implicava transformar la vida de sus habitantes, inventar
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7.1 - Pequenos beneficios e grandes projectos: os dois p6los de um

debate

Em Maio de 1890, o engenheiro civil eborense Adriano Augusto da Silva

Monteiro, na qualidade de deputado do partido regenerador eleito pelo clrculo

de Evora, pedia informaq6es d direcgso de obras prjblicas do distrito e i
cdmara sobre o estado do aqueduto que conduzia a Agua d cidade. No intuito

de solucionar os problemas existentes, inquiria tamb6m o municipio sobre a

respectiva disponibilidade financeira para, em conjunto com o governo,

suportar a anuidade de um futuro empr6stimo destinado d conclusSo das obras

do aqueduto. Adriano Monteiro justificava a diligOncia com o facto o velho cano

estar oficialmente em obras desde 1873, mas a escassez e m6 qualidade da

dgua permanecereml2.

Naquela data, os respons6veis municipais haviam contratado com o

poder central a passagem da administragSo do aqueduto paru a algada do

director de obras p[blicas do distrito. Embora o dito aqueduto fosse vital para

abastecer a cidade de 6guas pot6veis, era de consenso geral que s6 o governo

tinha condigOes financeiras para tazer face aos custos dos trabalhos de

beneficiagdo. Previa-se que ao fim de dez anos as obras de reconstruqSo do

aqueduto, desde a sua origem at6 d entrada da cidade, estariam conclu[das e

este retornaria d algada da cdmarat3.

Quase vinte anos passados sobre a assinatura do acordo, nio s6 o
delegado do governo se mantinha como responsdvel pelas hipot6ticas obras,

nuevas formas de civilidad (cf. Tiago Saraiva, 2005, Ciencia y Ciudad. Madrid y Lisboa, 185/-/900,

Madrid, Ayuntamiento de Madrid, p15-16.

11 Sobre este tema cf., a sintese de Fernando Ruivo (2000, op. cit., pp.68-sa) sobre o "sistema

sdcio-politico portugu€s e o personalismo".

12 Cf . A.D.E. - A.C.M.E., no793, 1890 - 1891, fts. 112 - 1 14v. e 1 1Sv. - 117.

13 Noticias d'Evora, 1904, nos. 1150 - 1155, p. 1 e no'l 161 p.1.
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como a falta de Sgua continuava a atormentar a cidade. Uma situag6o que

levava a imprensa eborense a criticar os diversos poderes p[blicos pelo uso

pouco eficaz das verbas destinadas ao aqueduto e era motivo de controv6rsia

politica a nivel localla

O Manuelinho d'Evora, apoiante da candidatura do engenheiro ao

parlamento, polemizava sobre o abastecimento das 69uas, centrando o debate

nas alegadas vantagens das modernas infra-estruturasi "como systema de

limpeza da cidade, emquanto a sua grandeza, ou antes riqueza, n6o chamar o

cortejo de todos os melhoramentos materiaes necessarios a um grande centro

de populagdo, somos daquelles que julgam que o melhor seria a prompta

remogSo de todos os residuos orgdnicos acompanhada do emprego obrigatorio

das fossas moveis, ou das fixas impermedveis e inodoras para receptdculo

tempordrios dos dejectos humanoC'. O jornal fundamentava o parecer no facto

de o estabelecimento de " uma rede de esgotos publicos e particulareC'

necessitar de "lavagens reiteradaC'para as quais seria necessSrio

"consideravel volume d'dguas, de que certamente nos tempos mais proximos

ndo pode dispor o seruigo ptiblico municipal da nossa pouco populosa cidadd'.

Assim, porque "ndoleral opportunamente econ6mico estabelecer desde jd uma

distribuigdo ddguas d'alimentagdo segundo os modernos preceitos tdchnicos,

que regulam no exercicio da engenharia hodiernd', a resolugSo passava pela

reparagio do aqueduto e aumento do n0mero de fontes p0blicas espalhadas

pela cidade. Tudo o que fosse alem de tais soluq6es era motivado "pela

vaidadd', e originava " melhoramentos que ndo corespon$iaml a immediatas

necessidades dignas de satisfagdd' ts.

Escudado em argumentos de racionalidade t6cnica e financeira, o

periodico propunha que se aproveitassem devidamente as infra-estruturas

existentes, beneficiando-as com as obras adequadas. Porque o alcance da

u Cf. Didrio do Alemtejo,1890, no1068, p.1, no1093, p.1, 1102, p.1; Manuetinho d'Evora, 1890,

no469, p.1, no480, p.1, no493 e 494 p.2,496 p.2; Progresso do Alemteio, 1890, no703, p.1 , no711 ,

p.1.

1s Cf . Manuelinho d'Evora,1890, no493, p.1 e 494 p.2.
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intervenqSo municipal variava na razdo directa da capacidade de angariagSo de

recursos financeiros - oriundos sobretudo de impostos e taxas municipais - e
Evora era uma "pouco populosa cidadd', a exiguidade das receitas tolhia

projectos mais ambiciosos.

As posig6es do Manuelinho pareciam ter por finalidade justificar e divulgar

junto da populaqSo local a actuag6o do deputado Adriano Monteiro e eram

consonantes com a opiniSo que este not5vel local manifestara uma d6cada

antes sobre o mesmo assunto. Na brochura entSo publicada, embora

reconhecesse que a solugSo t6cnica mais eficazparu o problema dos esgotos

era a sua canalizaqdo subterr6nea, com drenagem por descargas regulares de

6guas, Adriano Monteiro adiantava que o municlpio n6o estava em condig6es

de empreender em simult6neo duas grandes obras e, por isso, considerava

priorit5rias as obras no aqueduto. Sobre os esgotos canalizados, sustentava

que estes deveriam ser apenas para as 6guas pluviais. Para reforQar a sua

posigSo recorria aos exemplos de Lisboa e Coimbra, cidades onde a falta de

uma correnleza de 6guas fazia das canalizag6es subterrdneas de esgotos

grandes focos de infecgSo, principalmente nos meses mais quentes.l6

A agitagSo politica que se seguiu ao Ultimato e levou d queda do

minist6rio regenerador em Setembro de 1Bg0 ter6 sido determinante para o
facto de nos meses seguintes nem as actas da cdmara nem a imprensa local

voltarem a referir o tema das infra-estruturas de 6guas e esgotos.

Em 1896, na primeira reuni6o depois da tomada de posse, o presidente

do municipio sublinhava a necessidade de ser elaborado um plano que desse

sequ6ncia, "em boas condigdes tdcnicas e economicas, [ao] movimento

progressivo de melhoramentos municipaes, inniciado ha pouco mais de 30

annos pelas vereagdes transactaC'17. O orador acrescentava que nos riltimos

16 Adriano Augusto da Silva Monteiro, 1880, A QuestSo das Obras do Aqueducto Sertoriano d'Evora,

Evora, Typographia Eborense, p. 32.

17 Esta dinAmica de melhoramentos materiais cuja g6nese o presidente do municipiofazia recuar d

d6cada de 60, coincide com a abertura do Passeio Priblico e todo um conjunto de projectos de

intervenqSo camariria na cidade, entre os quais se destacou a construgSo do mercado municipal

(informag6es gentilmente cedidas por Helder A. Fonseca e Rui Carreteiro, autores da comunicaqdo
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10 anos a cdmara j6 contrafra empr6stimos superiores aT4contos e estava a

sofrer os respectivos encargosls.

Esta dindmica empreendedora deixava na sombra o conflito que opunha o

municipio, afecto ao partido progressista, ao novo minist6rio regenerador. Os

registos das actas omitiram o caso e foi o Noticias d'Evora que publicou os

documentos da pol6micals. Tratava-se de apurar sobre quem recala a

responsabilidade de manutengSo e beneficiagSo do velho aqueduto. E embora

alguns advogados fossem de parecer que a mesma incumbia ao governo, este

manteve-se firme na decisSo de n5o subsidiar mais as obras. N6o 6 inveroslmil

interpretar esta firmeza como sendo o reflexo, i escala local, da polltica de

saneamento orgamental e inflex6o da linha fontista de promogSo de obras

priblicas, com as quais o governo pretendia debelar a crise financeira do paiszo

Quanto ao municlpio progressista, tamb6m n6o lhe restava grande

margem de actuagSo paru desenvolver o programa de " progressivos

melhoramentod' que parecia ser-lhe caro. Por um lado, a recente legislagSo

administrativa apertava a tutela sobre as autoridades locais relativamente i
possibilidade de estas realizarem empr6stimos, por outro, Evora era uma

cidade cuja "grandeza" e "riqueza" n5o favorecia o crescimento das receitas

camar5rias proprias2l

"A modernizagSo da cidade de Evora no s6culo XlX", Urbanismo e lnfraestruturas llrbanas, XYlll

Encontro da AssociagSo Portuguesa de Hist6ria Econ6mica e Social, Lisboa, 20 - 21 de Novembro

de 1998). Ainda relativo ao t6pico dos melhoramentos materiais projectados e empreendidos na

cidade, mas com particular incidOncia sobre as quest6es patrimoniais cf. Paulo Sim6es Rodrigues,

<Giuseppe Cinatti e o restauro do Templo Romano de Evora>, Boletim A Cidade de Evora, ll S6rie,

no4, Evora,2000, pp. 273-287.

18 A.D.E. - A.C.M.E., no795, 1 893 - 1896, fls. 1 89 - 1 92..

1s Cf . Noticias d'Evora,1904, nos. 1150 - 1155, p. 1 e no1161 p.1.

20 Cf. Rui Ramos, 1989, 'A Crise", Portugal Contempordneo (Ant6nio Reis dir.), vol. ll, Lisboa,

Publicag6es Alfa, pp.165 - 182.

21 Para uma perspectiva mais detalhada sobre as implicag6es financeiras para os municipios da

legislagSo administrativa produzida ao longo da d6cada de 90 do s6culo XlX, nomeadamente no que

respeita ao alargamento da tutela sobre os corpos administrativos, cf. JoSo Bonif6cio Serra, 1988,

op. cit.. pp. 1037 - 1066.
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Neste contexto, ganha especial significado o priblico testemunho de

gratidSo que a vereagSo de 1896 dirigiu a Francisco Eduardo Barahona,

presidente em fim de mandato, pelos " relevantes seruigos espontaneamente

prestados 1...1 em proveito do municipid'. Os ditos servigos, realizados a

expensas do agraciado, consistiam em reparag6es no aqueduto e construgdo

de um novo estabelecimento de lavandaria22,

Assumindo particular destaque em situag6es de contracgSo do erdrio

priblico, a capacidade de movimentar recursos financeiros proprios e o

exerc[cio da benemer6ncia eram pr6ticas correntes na estrat6gia de aquisigSo

e consolidagio de notabilidade, e pedra angular no funcionamento do sistema

politico liberalze. No caso em aprego, como o municlpio era dirigido por uma

Sobre a relagio entre a situag6o e as possibilidades das finangas municipais enquanto factor de

definigSo do papel regulador dos municipios, cf. Jos6 Alvaro Ferreira da Silva, 1997a, op.cit, pp.420

- 433.

22 Cf . A.D.E. -A.C.M.E., no797, 1898 - 1900, fls. 25 - 28.

23 Sobre as pr6ticas dos influentes locais, nomeadamente as modalidades de actuagSo no campo

politico refiram-se, no quadro da produgSo historiogr6fica portuguesa, nomeadamente os estudos

de: Jos6 Manuel sobral e Pedro Tavares de Almeida,1982, op. cit, pp. 649 - 671, Jos6 Manuel

Sobral, 1990, op. cit., pp.351-373, Pedro Tavares de Almeida, 1991, op. cit., pp.129 - 140;

Fernando Farelo Lopes, 1991, op. cit., pp.401-415 e idem, 1994, op. cit., pp.23-50 e ainda Joio
Manuel Gongalves da Silva, 1997, op. cit., pp. 31-74. Sobre o tema do caciquismo em Espanha, cf.,

nomeadamente, Pedro Carasa (dir.) (1997), Elites Castellanas de la Restauraci1n, vol. tl,
salamanca, Junta de castilla y Leon, pp.16-42, Jos6 Varela ortega, (dir.) (2001), Et poder de ta

lnfluencia. Geografia del Caciqursmo en Espafia (/575-/923), Madrid, Marcial Pons Historia/Centro

de Estudios Politicos y Constitucionales, em particular pp. 578-615, refira-se, ainda, Javier Moreno

Luzon, 2006, "A historiografia sobre o caciquismo espanhol: balango e novas perspectivas", Andlise

Social, vol. XLI (178), 9-29 (um notSvel balango sobre as diferentes perspectivas de estudo e
profusSo de publicag6es da historiografia espanhola sobre a problemiitica das elites locais, o

clientelismo e o caciquismo). Sobre o caso italiano cf., por exemplo, Franco Cazzola, 1997, "Poderes

locais e grupos dirixentes na lt6lia rural entre os s6culos XIX eXX" in Poder local, elites e cambio

social na Galicia non urbana (/874-/936), Lourenzo Fern6ndez Prieto, Xos6 M. Nunez Seixas et alli,

coord., Santiago de Compostela, Parlamento de Galicia / Universidade de Santiago de Compostela,

pp.189-210, e Robert Lumley e Jonathan Morris ed., 1997, The New Histoy of the ltalian South. The

Mezzogiorno Revisited, Exeter, University of Exeter Press, pp.1-19 e 42-58. Para uma perspective

comparada enlre Espanha e ltdlia cf. Aurora Garrido Martin, 1998, "Los sistemas electorales espanol

e italiano: de la implataci6n a la crisis del Estado Libera" in La Europa del Sul en la Epoca Liberat.
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figura grada do partido que estava na oposigSo ao governo, esboroava-se a

solidariedade clientelar e tornava-se mais dificil o acesso ds benesses

distribuidas pelo centro politico e mediadas pelos influentes locais. Nestas

circunst6ncias, o facto de Francisco Barahona possuir uma vasta fortuna

pessoal permitia-lhe assegurar fidelidades, mesmo se em conjuntura politica

adversa.

Em 1904, o Noticias d'Evora, porta-voz dos progressistas eborenses,

elogiava os esforgos da administragdo camar6ria numa situagSo em que a

receita estava completamente "adstricta a despezas impreteriveiC', e

acrescentava que " invejosos ineptos" tinham impedido um cidadSo de

prosseguir as dilig6ncias para "abastecer a cidade de aguas potaveis e de

limpezqzt. O benem6rito era Francisco Barahona, presidente do municipio de

1896 a 1905, ano em que faleceu; o resto era fruto da intriga partiddria e

demonstra o valor estrat6gico do t6pico melhoramentos de 6guas e esgotos

para a disputa polltica local2s. De qualquer modo, por muito generosos que

tivessem sido os contributos pessoais do presidente do municipio, n6o

resolveram os problemas de saneamento e bastecimento de 5guas d cidade.

Em Agosto de 1907 ocorreu reuniSo camarAria de particular import6ncia.

Uma comissSo composta por cinco indivlduos apresentou-se na sala das

sess6es para transmitir oficialmente d cAmara as dilig6ncias que tinha feito com

Espana, ltalia y Portugal. Una Perspectiva Comparada, Sivana Casmirri e Mabuel SuSrez Cortina

eds., Cassino, Universitd di Cassino, pp.251-272.

Sobre o desempenho p0blico dos not5veis na sociedade eborense no perfodo da Monarquia

Constitucional cf. nomeadamente, Helder Adegar Fonseca, 1996b, op. cit. , pp.711-748, idem,

1996a, op. cit., pp.171-225 e Maria Ana Bernardo,2001, op. cit., pp. 129-131 ;ainda sobre o caso

eborense, mas para o periodo republicano cf. Manuel BaiOa,2000a, op. cit., pp.7'l-11 1 e idem,

2001, op. cit., pp.167-178.

2a Noticias d'Evora, 1904, nos. 1232 e 1232, p.1 .

2s Os republicanos tamb6m n6o ficavam indiferentes ds potencialidades politicas da questSo das

Sguas: em Dezembro de 1906, um dos mais conhecidos activistas locais, o dr. Evaristo Cutileiro,

solicitava d c6mara a ced6ncia do Pal5cio de D. Manuel, no sentido de ali realizar "um comicio que

tinha como unico fim tratar da questdo do abastecimento de dguas potdveis d cidade." (A.D.E. -

A.C.M.E., no801, 1906 - 1908, fls.2v. - 5).
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vista a " acudir d temerosa crise de falta d'dgua, que desenha[val uma futura

catastrophd'26. Em Abril a referida comissSo fora a Lisboa reunir-se com o

ministro do reino e assentara a apresentagSo ao parlamento de um projecto de

lei 'destinado a resolver de vez a execugdo das grandes obras de

abastecimento de dgua e saneamento da cidade". Como entretanto tinham

encerrado as cortes, decidira-se, em conjunto com o mesmo minist6rio, a

elaboragSo de uma memoria descritiva que seria submetida dquela entidade.

Assim sucedera e, tendo a resposta do ministro sido favorSvel, Adriano

Monteiro, porta voz da referida comissSo, acentuava que esta "desempenll[araJ

uma missdo patriotica e de verdadeira salvagdo piblica para esta cidadd';

cabia agora d cdmara, ouvida a assembleia dos 40 maiores contribuintes,

solicitar do governo a efectivagSo das promessas feitas. O presidente da

vereagio agradeceu e adiantou que a cdmara tinha toda a boa vontade em

"concorrer com a sua parte!'27.

As infra-estruturas de saneamento, enquanto grande projecto de

modernizaqSo da cidade, chegavam a Evora pela mio do ministro Jo6o

Franco.

A iniciativa partiu de indivlduos que estavam incluidos entre os 40

maiores contribuintes do concelho, participavam regularmente na vida da

cidade ocupando cargos p0blicos e promovendo iniciativas diversas, e, quanto

a afinidades pollticas, haviam transitado do partido regenerador paru o
regenerador-liberal. Um grupo de notSveis eborenses, fazendo uso das suas

capacidades de mediagdo junto do poder central, diligenciara para que Evora

viesse a usufruir do " maior e mais civilZado beneficio dos tempos modernos"

Adriano Monteiro, pela sua formagSo acad6mica de engenheiro, fortalecia

a reputagSo de influente com um capital de saber que o tornavam autoridade

26 A comissSo era constituida por Jos6 Ant6nio de Oliveira Soares, Jos6 Albino da Silveira Moreno,

Miguel Jos6 de Mattos Fernandes, Augusto Jos6 Ramos e Adriano Augusto da Silva Monteiro, todos

eles distintos cidadSos eborenses, adeptos do partido regenerador-liberal, e por isso mesmo com

relaq6es privilegiadas com o governo franquista.

27 Cf . A.D.E. -A.C.M.E., no801, 1906 - 1908, fls.62v. - 66.
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reconhecida nas mat6rias em que a t6cnica e a tecnologia tinham uma palavra

a dizer. Em relagSo a esta questSo das 6guas e dos esgotos, haver6

oportunidade de constatar tal facto j6 no regime republicano.

Em 1909, o Noticias d'Evords elogiava a governaqSo franquista pela sua

receptividade quanto ds aspirag6es modernizadores acalentadas pelos

eborenses mais clarividentes e transcrevia na [ntegra o projecto de 1907, com

intuito de incentivar os dirigentes municipais a ndo esmorecerem na sua

prossecugSo. O dito projecto fazia o balango do ponto em que a cidade se

encontrava quanto a 6guas e esgotos, concluindo que a situagSo era

calamitosa, e depois apresentava com todos os detalhes t6cnicos as solug6es

que se consideravam mais adequadas para o caso de Evora. Essas solu96es,

formuladas nos preceitos da moderna engenharia, desenvolviam-se em funqdo

dos seguintes pontos: para a Agua - captagSo das nascentes, condugdo e

distribuiqSo; para os esgotos - captaqSo nos domicilios, evacuag6o e

tratamento u lterior2e.

O documento testemunha o momento de viragem na perspectiva como

at6 ent6o tinha sido considerada a questSo do saneamento da cidade. Pela

vis6o global e integrada, pelas solug6es t6cnicas que propunha e pelos meios

financeiros que requeria, foi este o verdadeiro arranque para implantagdo da

moderna rede de infra-estruturas de 6guas e esgotos em Evora3o.

As actas da cAmara e os jornais dos meses seguintes n6o fornecem

pormenores sobre o andamento dos trabalhos, mas em Julho de 1910 o tema

das infra-estruturas de 6guas e esgotos regressou ao debate. Os dirigentes

municipais aprovaram um documento que ampliava e introduzia

aperfeigoamentos t6cnicos ao projectado em 1907, elevava o empr6stimo

previsto de 194 para 300 contos e estimava a conclusSo dos trabalhos em seis

28 Este jornal, ap6s a morte do dirigente progressista dr. Francisco Barahona, foi alterando a sua

linha politica at6 anunciar explicitamente o apoio aos regeneradores - liberais.

zg Noticias d'Evora, 1909, no2545 e segs..

30 Sobre o papel das infra-estruturas nas sociedades contempor6neas cf. Teresa Barata Salgueiro,

1992, op. cit., pp.361-370.
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anos. As obras seriam adjudicadas por concurso p(blico e, quanto a

exploraqSo dos servigos, consoante os interesses do municipio, ou se optava

pela municipalizaqSo ou se concessionava d empresa construtora durante 30

anos.31

Como reconhecimento do " valioso seruigd' prestado ao municipio, a

vereagSo deliberou realizar sessEo p0blica de agradecimento a Adriano

Monteiro e aos representantes dos 40 maiores contribuintes. lnterlocutores

obrigat6rios da cdmara em assuntos financeiros, nomeadamente em mat6ria

de empr6stimos, sem parecer favorSvel da sua parte as instAncias de tutela

n5o aprovavam as deliberag6es camar5rias32.

7.2 - A efectivagiio do projecto: um debate sucessivamente retomado.

Uma das primeiras deliberag6es da comissSo administrativa que assumiu

o municfpio ap6s o 5 de Outubro de 1910, foi criticar a actuagSo da 0ltima

vereaqSo mondrquica em relaqSo as infra-estruturas de saneamento,

responsabilizando-a por ndo ter obrigado o engenheiro encarregado do estudo

a respeitar o prazo acordado para a entrega do mesmo33.

os novos dirigentes municipais pareciam empenhados em assumir o
projecto de modernizagdo das infra-estruturas de 6guas e esgotos. No entanto,

os efeitos pr6ticos desta tomada de posigio ndo deixaram indicios na

31Cf . A.D.E. -A.C.M.E., no802, 1909 - 1910, fls. 194v.- 198.

32 Cf . A.D.E. -A.C.M.E., no802, 1908 - 1910, fts. 194v. - 198, e no803, 1910, fts. 1v. - 3.

O c6digo administrativo de 1896 previa que as cdmaras deviam ouvir a assembleia dos 40 maiores

contribuintes para poderem deliberar sobre a criagSo de impostos, realizagi.o de empr6stimos ou
qualquer outro aumento da despesa municipal. Na verdade esta exig6ncia legal, conjuntamente com

outras medidas que apertavam a tutela sobre a administragSo local, instaurou-se com a reforma

administrativa de 1892, cujas medidas foram justificadas pela necessidade de contengdo do

endividamento dos corpos administrativos (cf. Joio B. Serra, 1988, op. cit., pp. 1037 - 1066).

33 Cf. A.D.E. - A.S.C.E.), no804, 1910 - 1911, fts. 2Ov. - 21v..
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documentagio camar6ria compulsada e o assunto so voltou ds sess6es da

c6mara eborense em 1912.

Nessa altura j6 estava em exerclcio outra comissdo administrativa e o seu

presidente, lamentando a falta de iniciativa da administragSo anterior,

apresentou um documento com aS condig6es do novo concurso para

adjudicagSo do estudo sobre os esgotos, " elaborado particularmente e por

especial obsdquid' por Adriano Monteiro.

Entretanto, ainda em 1912, em sessSo de Outubro, o presidente da

comissSo administrativa informou que a AssociagSo Comercial e a AssociagSo

lndustrial tinham pedido a anu6ncia da cimara para a organizagio de um

comboio especial que transportaria a Lisboa o maior numero posslvel de

associag6es e de pessoas. A finalidade do cortejo era solicitar ao governo e ao

parlamento "os melhoramentos necessdrios a que esta cidade tem direito e de

que tanto carecd'. A vereagSo concordou com o exposto e autorizou o

presidente a declarar ds associag6es promotoras que a c6mara prestaria todo

o auxilio.3a

O povo e a rua substituiam-se ds discretas comiss6es de notSveis,

habituadas a circular nos corredores ministeriais, para que Lisboa derramasse

a SUa generosidade sobre a provlncia? Parecia Ser essa a retorica do

momento. E a provincia n5o solicitava favores, argumentava com direitos.

Em Evora, no exercicio das suas atribuig6es, os dirigentes municipais

pareciam decididos a efectivar as infra-estruturas de 6guas e esgotos. Por6m,

como os prazos do concurso langado em 1912 voltaram a n6o ser respeitados,

a cAmara considerou legltima a rescisSo e anunciou outro concurso.

Confrontada com o facto de a 0nica resposta provir de um condutor de obras

p0blicas e n5o de um engenheiro, a comissSo administrativa recorreu de novo

a Adriano Monteiro, em busca fundamentos para deliberarss.

34 - A.D.E. - A.S.C.E., no805, 1911 - 1912, fls. 179 - 182.

35 ldem, fls. 104 - 106v., 109 - 122v., '185 - 189; e no806, 1912- 1913, fls' 51 - 54
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Todo o encaminhamento do processo das infra-estruturas de 6guas e

esgotos por parte das vereag6es republicanas suscita, para jA, algumas

reflex6es. A questSo dos melhoramentos materiais transitou da Monarquia para

a Rep0blica como requisito fundamental para a modernizaqilo da cidade; foi

assumida pelos dirigentes republicanos como elemento integrador no

alinhamento de posig6es e congregagSo de vontades, servindo mesmo de

argumento na mobilizag6o da opinido p0blica para press6es junto do poder

central; e este efeito polarizador explicarS, em certa medida, a colaboragio

prestada por um dos mais destacados representantes da notabilidade

mon6rquica eborense, o engenheiro Adriano Monteiro, reconhecido e

respeitado pela mais valia do seu saber t6cnico mesmo entre os advers6rios

Pol[ticosso.

Entretanto, a Lei no88 de 7 de Agosto de 1913 originou alterag6es na

administraqSo aut6rquica. Nio era ainda o codigo administrativo prometido

pelos republicanos, mas rescrevia substancialmente a org6nica dos munic[pios.

At6 entSo as equipas municipais concentravam as fung6es deliberativas e

executivas. No in[cio de 1914, apos eleiq6es, os corpos administrativos

concelhios passaram a laborar desdobrados em senado e comissSo executiva.

o primeiro era constituido pelo plen6rio dos vereadores, tinha fung6es

deliberativas e anualmente elegia uma comissSo mais restrita, d qual ficavam

cometidas fung6es executivas3T.

Em harmonia com a nova arquitectura municipal, o senado eborense

discutiu logo na sessSo de Janeiro o tema da 6gua e dos esgotos. Constatados

os parcos resultados obtidos at6 entdo, mau grado os esforgos desenvolvidos

36 Para informagSo mais detalhada sobre a acAdo publica deste notdvel eborense cf. Helder Adegar

Fonseca e Fernando Luls Gameiro, 2004. "Monteiro, Adriano Augusto da Silva", Diciondrio

B iogrd fico de Pa ilamen ta res ( / I 34 - / I I 0), Porto, Afrontamento.

37 Para informag6es mais detalhas sobre o enquadramento legal e o funcionamento dos corpos

administrativos durante a 1" Repriblica cf., nomeadamente, Marcello Caetano, 1935, op. cit., pp.66 -
86, c6sar oliveira (dir.), 1996, op. cit., , pp.243 -80 e Joio Bonif6cio serra, 1997a, op. cit., pp. 99 -
112.
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pelas administrag6es transactas, acabou por ser nomeado um grupo de

trabalho para estudar o processo3s.

Nos tempos que se seguiram o assunto n5o registou quaisquer avangos.

Primeiro o grupo de trabalho nio se reunia e depois, quando finalmente se

deliberou abrir novamente concurso para o estudo do projecto de esgotos,

nenhum engenheiro concorreu.

No final de 1914, comprovada a inefic6cia do caminho seguido, o

presidente da comissSo executiva avanQou com a proposta de criagSo do lugar

de engenheiro municipal. A pol6mica instalou-se mas, reconhecendo-se que

sem um "technico d'esta categorid'nAo poderia a cidade progredir, decidiu-se

em conformidadese.

Os primeiros meses de 1915, por6m, nio foram particularmente

favordveis a decis6es consistentes no campo dos melhoramentos materiais. A

ditadura de Pimenta de Castro levou d dissolugSo da vereagSo eborense por

esta ser de maioria afecta ao partido democrStico. Depois, o 6xito da revoluqSo

que se opOs ao governo do general permitiu d c6mara exonerada reassumir

fung6es. Em Maio, o munic[pio regozijava-se pela "continuagdo dos trabalhos

intenompidos por momentos em virtude de um acto da ditadurd'+o.

No m6s seguinte jd os respons6veis municipais debatiam novamente a

questSo do projecto de 6guas e esgotos. Coube a palavra a Carlos Serra, por

delegagSo do presidente da comissSo executiva, que considerava ser aquele o

vereador que melhor conhecia o assuntoal.

38 A.D.E. - A.C.M-E., n"814, 1914, fls. 9v. - 11v.

ss \dem,no814,1914, fls. 133 -134,e no815, 1914 - 1916, fls. 1v. - 12.

40 A.D.E. -A.C.M.E., no815, 1914 - 1916, fls.80v. - 90.

+1 Carlos Serra pertencera d da fltima vereagSo mon6rquica, durante a qual houvera deliberag6es

importantes com vista d construgSo das modernas infra-estruturas de 6guas e esgotos, e fora

correligion6rio de Adriano Monteiro nos campos regenerador e regenerador-liberal. Agora estava na

comissSo executiva como representante da minoria evolucionista. No caso de Evora, este percurso

ilustra um dos raros de exemplos em que um individuo, ap6s desempenho autdrquico na monarquia,
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O dito vereador referiu-se ao 'principal melhoramentd' de que a cidade

"tanto carecid', especificando que o estudo sobre as 6guas estava feito, mas

faltava completar o dos esgotos. Prop6s depois que a comissSo executiva

ficasse com autoridade para fazer concluir o dito estudo, com base nas

condig6es em tempos elaboradas pelo engenheiro Adriano Monteiro. O

plen6rio da cAmara aprovou a proposta por unanimidade e deu voto de

confianga i comissSo executivaa2.

Era a terceira tentativa de dinamizaq6o do projecto feita pelas vereag6es

republicanas e tamb6m ela nio foi bem sucedida: o concurso para adjudicag6o

do estudo dos esgotos a t6cnico competente ficou novamente deserto.

Confrontado com a dificuldade de promover o avango dos trabalhos por meio

de adjudicag6o, o senado acabou por deliberar a abertura de vaga para o
preenchimento do lugar de engenheiro municipal. A falta de adjudicat6rios,

seria um engenheiro da cdmara afazer o mencionado estudoa3.

Entretanto, em Outubro de 1915 realizava-se em Evora o 1o Congresso

Municipalista Alentejano. No relatorio que apresentou ao senado sobre o
congresso, Carlos Serraaa, que presidira d comissSo organizadora do mesmo,

informou que a opgSo de municipalizaqdo dos servigos fora amplamente

discutida e considerada a solugSo mais adequada para os municlpios poderem

alargar a sua esfera de ac96o, sem agravamento das contribuiq6es e impostos.

os concelhos de Braga, de coimbra e de Montemor-o-Novo eram apontados

como exemplares do processo de municipalizagSo no sector da iluminagio, e a

propria cAmara de Evora anunciara que pretendia municipalizar os servigos de

69uas, esgotos e iluminagdo.

voltou a exercer o mesmo cargo na repriblica parlamentar. Era funciondrio p0blico e pontualmente

dedicou-se tamb6m d actividade docente no liceu de Evora.

42 A.D.E. - A.C.M.E., no 815, 1914 - 1916, fls. 90v. - 96.

a3 ldem, fls. 118 - 120.

aa Enquanto vereador da riltima c6mara mondrquica, Carlos Serra representara Evora no 2o

Congresso Municipalista Nacional, realizado no Porto em 1910. E j5 nessa altura o relat6rio que

apresentou ao municipio demonstrava a sua convicE6o nas virtudes do municipalismo.
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Esta manifestagdo de inteng6es quanto d organizag6o dos servigos

municipais era parte de um programa mais amplo de"desenvolvimentol...l do

Alentejd', divulgado num texto que sintetizava os votos aprovados no

congresso: progresso e modernizagdo dos municipios no campo da autonomia

municipal, dos impostos, das infra-estruturas vi6rias e ferrovi6rias, das

actividades economicas, da difusSo dos conhecimentos agrlcolas e da

assist6ncia. Entre esses votos constava tamb6m a criag6o da FederagSo de

Municipios Alentejanos, de onde sairia o Parlamento Provincialas.

Enquadrados pelas teses municipalizadoras e pelo voluntarismo saldo do

Congresso, os vereadores eborenses comprometeram-se a "ndo desanimar

neste novo caminho tragado com a municipalisaqdo dos seruigos, arostando

com todos os incomodos e dissabores para se poder elevar Evora ao grau de

explendor a que essas medidas a devliaml conduzif .46

Em coer6ncia com tal declaragSo, foram contratados o engenheiro Artur

Rocha Schiapa Monteiro de Carvalho (major) e o condutor de minas JoSo

as O Parlamento Provincial seria formado por representantes de todos os municipios federados,

sendo dois por cada uma das c6maras de Beja, Portalegre, Elvas e Evora e por cada um dos

municipios que tivessem servigos municipalizados; os restantes municipios seriam representados

por um vereador, e todos eles eleitos pelas respectivas c6maras. Este orgSo funcionaria

rotativamente em cada uma das cidades capitais dos distritos alentejanos e tinha como finalidade

"discutir e deliberar sobre os assuntos que interessa[vam] ao Alentejo" (cf . A.D.E. - A.C.M.E., no815,

1914 - 1916, fls.141 - 150, e A.C.M.E. - Pastas sobre o Congresso Municipalista do Alentejo).

A presenga do notdvel republicano Jacinto Nunes como figura tutelar do congresso alentejano,

assim como o sentido das teses aprovadas, deixam antever que esta reuni6o se ancorava nos

ideais patentes no manifesto-programa republicano de 1891, de que o pr6prio Jacinto Nunes fora

co-autor. No que diz respeito d administragSo municipal, o manifesto saido do congresso apontava

como grandes princlpios estruturadores a descentralizagdo, autonomia e federagSo dos municipios.

Como ap6s o 5 de Outubro os republicanos nunca legislaram no sentido de efectivar tais

concepg6es, o movimento municipalista em que o 1o Congresso Alentejano se inclula era em

grande medida a expressio doutrindria das propostas de 1891 (cf. C6sar Oliveira @n.). op. cit.,

1996, p. 269 -272). Para informag6es mais detalhadas sobre a biografia de Jacinto Nunes cf. A. H.

de Oliveira Marques (coord.) 2000, Parlamentares e Ministros da /' Repilblica (19/0-10126), Lisboa,

Ediq6es Afrontamento, p.326.

46 A.D.E. - A.C.M.E., no815, 1914 - 1916, fls.141 - 145.
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Neves Pinto, para completarem o projecto para canalizaqlo dos esgotos. Como

o ambiente eru de optimismo, previa-se que as obras poderiam ser

inauguradas no ano seguinte4T.

A cdmara parecia decidida a avangar com o projecto de infra-estruturas

de 6guas e esgotos e a ampliar a sua intervengio na cidade. Para isso tornava-

se necess6rio racionalizar e actualizar os pr6prios servigos administrativos do

municipio, e dot6-los de funciondrios com as competOncias adequadas.

A componente tecnol6gica das modernas infra-estruturas urbanas exigia

que as decis6es em mat6ria de administragio municipal tivessem uma s6lida

fundamentag6o naquelas 6reas. A percepgSo mais ou menos clara do

problema levou o senado a criar uma "repartigdo de obras piblicas com o

competente pessoal tdcnicd'. Esta repartigSo ficaria com a responsabilidade de

apreciar os requerimentos sobre obras particulares em relagSo ds quais a

cAmara tivesse de dar parecer, e de orqar e executar todas as obras da

c6mara, mesmo aquelas cuja iniciativa partisse do vereador de outro pelouro.

Neste sentido, tanto as grandes obras de canalizagSo de 6guas e esgotos,

como a pr6pria municipalizagio da iluminagSo, dado que lhes era indispensSvel

a orientagSo de um engenheiro, ficariam ligadas dr repartigSo de obras p0blicas.

Para tornar reais todos estes propositos, o senado autorizou o presidente da

comissSo executiva a assinar a escritura de um empr6stimo de 480 contos com

a caixa Geral de Depositos (C.G.D.)aB, destinado d aquisiqSo e funcionamento

da F6brica do Gaz e ds obras de canalizagio de 6guas e esgotos4e.

Coerente com a opqSo municipalizadora, o senado procurou negociar a

compra das respectivas fSbricas a Companhia de lluminagio a Gaz e d

47 A.D.E. - A.S.C.E., no808, 1914 - 1916, fls. 118 - 120v.

a8 A Caixa Geral de Dep6sitos foi a entidade com a qual acdmara sempre tratou das operag6es de

cr6dito para financiamento do projecto das modernas infra-estruturas. A concess6o de emprestimos

a organismos da administrag6o piblica, nomeadamente municipal, foi uma das funq6es desta

entidade financeira, definida logo desde as suas primeiras d6cadas de vida (cf. Pedro Lains, 1gg9,

"Caixa Geral de Depositos", Diciondrio de Historia de Portugat, vot. Vtt - Suplemento (Ant6nio

Barreto e Maria Filomena Monica coord.), Porto, Figueirinhas,pp.2lT-218..

4s A.D.E. - A.S.C.E., no808, 1914 - 1916, fls. 150 - 161.
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com a venda, a vereagSo propunha-se

produgSo de energia el6ctrica, entrando

privada.
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Caso esta tiltima n6o concordasse

mesmo montar uma unidade de

em concorr6ncia com a empresa

so A "F6brica do Gaz" era propriedade da Companhia de lluminagSo a Gaz, empresa com sede no

Porto que, em 1888, estabelecera contrato com a cdmara da altura para exclusivo do fornecimento

de iluminaqSo p0blica da cidade. As relag6es entre a Companhia e o municipio eram dificeis,

pautadas por mttuas recriminagSes de md prestagSo de serviqos e atrasos nos pagamentos.

Quando a acrim6nia era maior, as vereaq6es lamentavam as condig6es a que se viam submetidas e

acentuavam a desvantagem da empresa ser apenas uma filial da companhia portuense e, portanto,

estranha d cidade. Sobre os projectos municipalizadores da vereagSo cf . A.D.E. - A.S.C.E., no808,

1914 - 1916, fls. '141 - 145.

A Companhia Eborense de Electricidade foi oficialmente criada em 1905, com sede em Evora.

Tratava-se de uma sociedade an6nima de responsabilidade limitada, cujo capital se constitulra

mediante a emissSo de acQ6es com o valor nominal de 10$900 r6is. Os accionistas do concelho

tinham prefer6ncia, mas a necessidade de angariag6o de capital alargou a subscrigSo a todo o

distrito. Dado o conlrato que a c6mara tinha com a Companhia de lluminagSo a Gaz, num primeiro

momento a nova empresa apenas conseguiu concessSo para fornecimento de iluminaqSo e energia

a particulares, embora tivesse contactado o municipio e oferecido os seus servigos em condig6es

concorrenciais. O lanqamento do projecto foi da responsabilidade de not6veis locais ligados

sobretudo a interesses fundi6rios e ao mundo dos neg6cios. Um dos protagonistas mais destacados

de todo o processo, o grande proprietdrio e comerciante Jos6 Ant6nio Oliveira Soares, militara

primeiro no campo regenerador e depois fora simpatizante dos regeneradores-liberais. Durante a

Rep0blica assumiu uma posig6o politica mais discreta, capitalizando a sua longa experiOncia no

campo dos negocios e o facto de se manter d frente do Sindicato Agricola Eborense, para efeitos de

interlocutor inevit6vel sempre que as vereag6es republicanas se viam na necessidade de auscultar

as forqas econ6micas da cidade.

Para uma perspectiva centrada no processo de instauragSo das infra-estruturas de iluminagdo a g6s

e el6ctrica na cidade de Evora cf. Ana Cardoso de Matos <Aspectos t6cnicos e empresariais do

abastecimento de g5s e electricidade d cidade de Evora nas primeiras d6cadas do s6culo XX>,

Cotdquio O Sdculo XX em Evora, Evora, A Cidade de Evora: Boletim de Cultura da Cdmara

Municipal (2" Sdrie), no 5, 2001 , pp. 291 - 320, idem, 2006, "Les ing6nieurs et la cr6ation des

r6seaux de gaz et d'6lectricit6 au Portugal: transferst et adoption de technologies (1850-1920)", in

Michdle Merger (dir), fes transferts technologiques en Mdditerande, Paris, PUPS, p. 185-205.e

Paulo Eduardo Guimar6es, 2006, op. cit..331-358.
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O negocio com a primeira das empresas mencionadas efectuou-se, mas a

experiOncia de municipalizagdo dos servigos de iluminagSo acabou porfalharst,

ficando aberto o caminho para o entendimento com a Companhia Eborense de

Electricidade. Segundo o registado em acta, a propria Companhia fez uso da

sua influ6ncia junto do poder central para fosse rapidamente deferido contrato

que assinara com a cdmara. Em finais de 1917, a vereagSo declarou

oficialmente extinto o seu tinico serviqo municipalizado e a Companhia de

Electricidade tomou conta de todo o activo que compunha a F6brica do Gaz.

No mesmo perlodo ocorreram as eleigOes camardrias para o tri6nio de

19'18 - 1920. As condiq6es politicas em que os respons6veis municipais

iniciavam o mandato ndo eram as mais favor6veis. A cAmara era de maioria

democrdtica e, logo na tomada de posse, opos-se aos acontecimentos de

Dezembro de 1917 - que deram origem d governaq6o de Sid6nio pais -,

expressando voto de sentimento pelos portugueses "que pereceram nessa luta

fratricidd'. Um dos mais destacados dirigentes locais do partido democr6tico

fora eleito vereador e estava preso em Lisboasz.

Foi neste ambiente de confronto com o poder central que a comissdo

executiva, pela voz do respectivo presidente, reafirmou a necessidade de "se

levar a efeito o grande melhoramento da canalizagSo de dguas e esgotos, tudo

com a possivel brevidade, [ainda que] a situagdo actualn6o [fossel a mais

slSurgiram acusag6es de que a F6brica do Gaz era " um estado dentro de outro estadd', levantaram-

se duvidas em relagSo ao controlo dos custos do novo serviqo e, em resultado do clima de

desconfianga criado, o respons6vel pelo pelouro de obras priblicas e servigos municipalizados

(Carlos Serra), e o presidente da comissSo execuliva, acabaram por demitir-se dos cargos que

ocupavam (A.D.E. - A.s.c.E., n"808, 1914 - 1916, fts.196 - 2oo, e no809, 1916 - 1919, fts.1v. - 5;

51v-58v..).

52 Para conhecimento do percurso politico do vereador em causa, Alberto Jord6o Marques da Costa,

cf. A. H. de Oliveira Marques (coord.), 2000, op. cit.,p.176. Embora tivesse desempenhado o cargo

de deputado, este democrdtico e posteriormenle nacionalisla destacou-se sobretudo pela sua

actuagSo politica a nivel local e regional: foi vereador, presidente do municipio, governador civil,

provedor da Miseric6rdia, esteve d frente do jornal local Democracia do Sut, era advogado e tamb6m

foi professor do Liceu eborense (cf. Manuel Bai6a, 2006, op. cit.,). A sua acqSo como cacique

burocrata foi estudada tambem por Jo6o Manuel Gongalves da silva (1997, op. cit.).
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propicid'. O mesmo presidente informava que o engenheiro municipal estava a

trabalhar paru a conclusSo do estudo do projecto de esgotosss.

Mas a conjuntura n5o era, de facto, a mais favor6vel d prossecugSo de

projectos relativos a melhoramentos materiais. At6 Julho de 1919, quando

tomou posse uma comissSo administrativa constituida por "dedicados

republicanoC', a instabilidade foi a nota dominante na vida das vereaq6es

eborenses: reflexo, a escala local, das disputas e dos confrontos que

afectavam o centro pollticosa.

Ainda assim, logo no m6s seguinte, o engenheiro Schiapa Monteiro

apresentou oficialmente aos dirigentes do municipio, e i assistEncia "que

enchia a sala das sessded', os estudos e orqamentos da canalizagdo de 6guas

e esgotos. A exposigSo pormenorizava os aspectos t6cnicos do projecto,

realgava a importAncia da sua execugSo para o desenvolvimento e

modernizagio de uma cidade cheia de beleza e pergaminhos como era Evora,

elogiava a comissSo por lutarcontra a in6rcia efazia voto de confianga na sua

capacidade em encontrar a soluqSo mais adequada para o financiamento, cujo

montante se estimava em 1221 contosss.

Apos um percurso marcado por m0ltiplas vicissitudes, as infra-estruturas de

Sguas e esgotos pareciam chegar, finalmente, a um limiar que tornava possivel a sua

passagem de programa politico, e de estudo t6cnico, a uma efectiva materialidade.

Era precisamente esta a mensagem de alguns periodicos locais. A Voz

Publica, pelos evolucionistas, e o Democracia do .SuI pelos democrSticos,

procuravam fomentar uma opinido priblica favor5vel, capaz de vencer a apatia,

e mesmo resist6ncia, que at6 entSo teria predominado na sociedade eborense

em relagSo ao assunto.

53 A.D.E. -A.S.C.E., no809, 1916-1919, fls.51v.-58v.

st Para mais detalhes sobre a sucessio de administrag6es municipais entre Janeiro de 1918 e Julho

de 1919, d. A.D.E. -A.C.M.E., no816, 1916 - 1919, fls. 53v. - 177v..

5s A.D.E. -A.S.C.E., no809, 1916-1919, fls.51v.-58v.
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Elogiavam o projecto apresentado, sublinhavam-lhe a indispensabilidade

e urg6ncia para que Evora se tornasse uma cidade moderna, transcreviam em

detalhe os estudos que sustentavam a sua viabilidade t6cnica e financeira, e

comentavam favoravelmente as diligOncias e posig6es dos responsdveis

municipais. o modelo de gestSo dos trabalhos, e posterior explorag6o dos

servigos, sobressaia, no entanto, como um dos pontos mais delicados de todo

o processo. Os artigos expunham as cautelas dos vereadores quanto ao que

designavam de municipalizagSo completa assim como a sua resist6ncia d

concessSo a uma empresa, a menos que a c6mara mantivesse alguma

participag6o. Anunciavam tamb6m que os respons5veis municipais pretendiam

realizar uma reuniSo alargada com "as forgas vivas da cidadd', a fim de criarem

uma " conente que se [opusesse] d indiferenga dos que deveriam interessar-se

por tais questdeC'.

Os mesmos jornais informaram depois que embora tivessem sido

enviados sessenta e dois convites, d dita reuniSo apenas tinham acorrido

"catorze ou quinze convidadoc'; instados sobre o modelo mais adequado para

a execugSo das obras, os presentes ter-se-iam pronunciado pela adjudicag6o a

uma empresa ou companhia. A imprensa interpretou a pouca afluencia d

reuniio como sinal de desinteresse em relagSo ao projecto e, em tais

circunst6ncias, considerou a cAmara legitimada para prosseguir os trabalhos.s6

o conhecimento do valor orgamentado para a obra e a percepgio sobre o

estado do er6rio municipal teriam contribuldo para a aus6ncia de uma opiniSo

p0blica mais empenhada. Pouco antes da divulgagSo oficial dos trabalhos do

engenheiro, os vereadores haviam nomeado uma comissSo para estudar o

aumento da percentagem sobre as contribuig6es directas do Estado.

Justificavam-se com as crescentes despesas em obras urgentes, a elevagio

dos pregos dos materiais e o aumento considerdvel dos sal6rios do pessoalsz.

Nada de explicitamente relacionado com os trabalhos das modernas infra-

estruturas, mas um exemplo claro de como as necessidades de financiamento

s6 A Voz Piblica, 1919 no1230 e segs. e Democracia do Sut, no995 e segs..

s7 A.D.E. -A.C.M.E., no816, 1916 - 1919, fls. 191 - 191v..
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municipal se articulavam directamente com as deliberag6es sobre mat6ria

tributdria. A concomitdncia entre os dois topicos n6o era novidade nas actas

das vereag6es eborenses, ilustrando uma das condicionantes estruturais da

acgSo dos municlpios portugueses: exiguidade de recursos face aos encargos

resultantes do exercicio das respectivas competdncias e atribuiq6es; crescente

depend6ncia dos cofres municipais em relagSo aos recursos econ6micos dos

contribuintessa.

Quanto d questSo do saneamento, a cAmara, na sequ6ncia da posigSo

dos munfcipes, abriu concurso para adjudicagio das obras. Concluldo o prazo,

verificou-se n5o haver candidatos interessados. Como a questSo era priorit6ria

- nos meses de can[cula exacerbavam-se as queixas sobre a escassez e mA

qualidade das 6guas , coube ao engenheiro municipal estabelecer as

condig6es para que os trabalhos se fizessem por administraQSo directase.

No ver6o de 1921 ainda n6o eram evidentes os beneflcios resultantes da

realizagdo do projecto. O jornal Democracia do Sul que entretanto se fizera

eco dos reconstituintes6o, acusava o executivo camardrio de "desleixo ou

incompetdncid', responsabilizando-o pela situaqSo sanit5ria calamitosa, pelas

frequentes interrupg6es no abastecimento e pela falta de 69uas61.

A questio do saneamento e abastecimento de 6guas d cidade, dado o

clima da regiSo, tinha uma incidOncia sazonal cujo pico decorria na estagSo

quente, tornando-se, entdo, argumento apeteclvel nas lutas partidSrias. Os

artigos do jornal identificado evidenciam esse facto e deixam tamb6m perceber

que, do projecto apresentado a p(blico em 1919, ainda nio se concretizara o

5s Sobre as compet6ncias atribuig6es dos municipios e respectivas fontes de financiamento cf.,

nomeadamente, Jodo Bonif5cio Serra, 1997a, op.cit..

5e A.D.E. - A.S.C.E., no810, 1920 - 1922, fls. 56 - 60.

60 Para uma descrigSo sucinta da origem, caracteristicas e percurso das v5rias forgas politicas da 1a

Rep0blica cf., por exemplo, A. H. de Oliveira Marques (coord.), 1991 , Nova Histdria de Portugal vol.

Xl; Portugal da Monarquia para a Repiblica (A. H. de Oliveira Marques e Joel Serr6o, dir.), Lisboa,

Presenqa, pp. 384-7.

61 Democracia do Su/, 1921 , no1180 e segs.
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suficiente para ser ultrapassada a end6mica escassez de 6gua que afligia a

populag6o.

Mas outros assuntos mais inadiSveis suscitaram o interesse da imprensa

eborense. Tratava-se da "questdo do ped', designagdo impressiva e

aglutinante dos m0ltiplos problemas que afectaram o pais na sequOncia da

Grande Guerra62. Em Evora, as vereag6es centraram os debates e decis6es

em mat6rias relativas ao fornecimento e qualidade dos cereais e farinhas,

neutralizagSo de manobras especulativas e estabilizagSo dos preqos. As

deliberag6es sobre aumentos de impostos e de vencimentos dos empregados,

completavam o elenco das principais preocupag6es camar5rias. ou seja:

subsistGncias, inflagio e desemprego, acrescidos de uma intensa

conflitualidade polltico-partid6ria que, no conjunto, tornavam particularmente

complexa a gestSo do municlpio eborense.

Lentamente, os trabalhos iam avangando. Em Margo de 1926, os

vereadores deliberavam sobre um deposito de 6gua a construir no jardim

p0blico e apreciavam as propostas de casas especializadas na construgio em

cimento armado, fornecimento de bombas el6ctricas e canalizag6es de ferro63.

Enquanto as vdrias administraq6es municipais deliberavam para tornarem

efectivo um projecto que constantemente lhes escapava, um outro movimento,

bastante mais discreto, ficou registado nas actas. Com especial inciddncia a
partir de 1918, foram regularmente apresentados is sess6es requerimentos de

particulares, de instituiq6es de beneficOncia e de algumas empresas, para

canalizarem 6gua para as respectivas casas. A c6mara deferia, na condigSo de

tudo decorrer nas condig6es estabelecidas para o efeito: cabiam aos

62 Sobre esta questSo cf., nomeadamente, Fernando Medeiros, op. cit., pp.111-143, e Rui Ramos,

1994, Histdria de Portugal: vol. W A Segunda Fundagdo (Jos6 Mattoso dir.), Lisboa, Circulo de

Leitores, pp. 597-607.

63 A obra de construqSo do dep6sito e fornecimento da bomba el6ctrica foi entregue d casa Duran,

Garcia & Co., de Lisboa, e o fornecimento da canalizagdo de ferro d casa Roberto Cudel, do porto

(A.D.E' - A.S.C.E., no812, 1924 - 1926, fls. 107 - 108v.). Materiais, equipamentos e saber t6cnico

vinham de Lisboa e Porto, sem que empresas de Evora ou de qualquer outra cidade de provincia se

tivessem apresentado a concurso.
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requerentes todas as despesas com a canalizaqSo desde a caixa do aqueduto,

e com a compra e instalagSo de um contador para que fosse paga a 5gua

consumida. No seu conjunto, o sentido desta dindmica 6 claro: quem tinha

poder economico e partilhava de um estilo de vida em que o conforto e higiene

proporcionados pela 6gua canalizada ao domicilio eram valorizados,

apetrechava oS respectivos espagos habitacionais; os que n6o podiam aceder

a tal melhoramento usavam aS nascentes particulares, oS poqos, as fontes, os

lavadouros e oS balne6rios publicos e socorriam-se dos servigos dos

aguadeiros6a.

Esta diferenciagSo social no acesso i 69ua permite esclarecer a aparente

tolerdncia, e distanciamento, de alguns sectores da sociedade eborense face d

morosidade na construgSo das novas infra-estruturas. Deliberando d medida

que oS requerimentos surgiam, aS vereaq6es satisfaziam as aspiragOes de

alguns munlcipes, procurando eliminar eventuais atritos entre estes e a

cdmara. Mas esta actuagSo casuistica ndo era isenta de problemas: em casos

extremos o executivo mandou cortar a Agua, alegando que oS utentes se

estavam servindo gratuita e ilegalmente6s. E do ponto de vista t6cnico, o

sistema era susceptivel de criticas: falta de pressdo das dguas, longas

interrupg6es no abastecimento, perdas do precioso liquido pelo labirinto dos

canos e falta de qualidade bacteriologicaoo.

oa Em 1943, j5 as modernas infra-estruturas de captagSo e distribuigSo de 6guas estavam em

funcionamento, um relat6rio dos servigos municipalizados discriminava catorze locais onde, atrav6s

de fontes e chafarizes, o municipio fornecia 6gua grdtis "it populagdo pobre da cidadd' (cf. "Servigos

municipalizados da cdmara municipal de Evora. Relat6rio da ger6ncia de 1942", A Cidade de Evora,

no2, 1943, pp. 69-104. Refira-se igualmente a exist6ncia de um estudo onde se procede d

inventariagSo sistem5tica e i caracterizag6o das fontes e chafarizes existentes na cidade desde

tempos mais recuados at6 d actualidade: Maria Madalena Guerreiro, 1999, Chafarizes e fontes

pibticas da cidade de Evora, Evora, EdigSo da C6mara Municipal de Evora.

65 A.D.E. - A.S.C.E., no811, 1922 - 1924, fls. 83v. - 87.

oo Tais aspectos foram largamente mencionados por Castro Cabrita, engenheiro do lnstituto Superior

T6cnico, quando em 1930 iniciou a publicagSo do estudo sobre o abastecimento de Sguas d cidade

de Evora, encomendado pela cdmara (cf. Castro Cabrita, 1930, "Estudo do Abastecimento de Aguas
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Pese embora a pertin6ncia destes aspectos t6cnicos, o contraste entre a
perseveranqa das sucessivas administrag6es em relagSo ao projecto de infra-

estruturas e a demora na sua efectivagSo, sustenta a hipotese de que o que o

que estava em jogo n6o era apenas o efeito potenciador destas infra-estruturas

num meio urbano estrangulado nas suas possibilidades progressivas. A forga

do projecto advinha das suas virtualidades simb6licas e integradoras enquanto

programa politico. Quer no interior das vereag6es - em ultima an6lise

disponibilizava argumentos de legitimaqSo para as partes em conflito -, quer

entre estas e a cidade, favorecendo a aproximagSo entre o regime republicano

e a populagSo, ao abrigo de valores consensuais como o progresso e a

modernidade.

7.3 - O projecto inaugurado e o regime novo: uma mdemizagdo
legitimadora

Na sequOncia do golpe militar de 28 de Maio de 1926, os corpos

administrativos foram dissolvidos e substituidos por comiss6es constituidas por

proposta dos governadores civis e aprovadas pelo governo6T.

A primeira comissSo administrativa eborense nomeada em resultado da

nova situagSo tomou posse em Agosto. Dois meses depois decidiam contrair

um empr6stimo de 1500 contos para financiamento do projecto de 6guas e

esgotos.

Mas a deliberagSo determinante para o comprometimento das

administrag6es municipais eborenses da ditadura militar em relag6o a

construgio das modernas infra-estruturas aconteceu cerca de um ano depois.

Em setembro de 1927, a comissSo aprovou, por unanimidade, uma proposta

da cidade de Evora", Revista da Associagdo dos Engenheiros Civis Portugue.ses, Lisboa, no656,

Janeiro, pp. 15-25).

67 C6sar Oliveira, 1996, op. cit,1996, p. 304.
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do presidente para que se fizesse um empr6stimo de 8000 contos d C.G.D.. O

montante em causa destinava-se ds obras de canalizagSo de Sguas e esgotos,

alargamento do cemit6rio e passeio p0blico, construgdo de um novo matadouro

municipal e reparaQso de estradas. Especificava-se, igualmente, 9ue, por

conveniGncia das finanqas municipais, se levantaria primeiro s6 metade da

import6ncia a pedir - destinada a custear as despesas de canalizagdo de 6guas

e esgotos -, efectivando-se o resto em ocasiao oportuna. A decisio quanto ao

empr6stimo de 1500 contos ficava revogada, assim como a hipotese de

adjudicagflo a uma empresa - solug6o que fora tamb6m ventilada em 192744.

Em 1928 lavrou-se a escritura do empr6stimo e, por sugestSo do

governador civil do distrito, a cAmara convidou o engenheiro Castro Cabrita a

assumir a direcgdo de todos oS servigos respeitantes d canalizaqdo e

abastecimento de 6guas i cidade. O convite significou o afastamento do

engenheiro Schiapa Monteiro em relagSo ao projecto: a partir de entSo o seu

nome desapareceu discretamente da documentagdo oficial.0e

Apos alguma indefinigSo inicial, a c6mara apostava com firmeza na

construgSo das c6lebres infra-estruturas e, d semelhanqa das administraq6es

anteriores, conformava-se com um envolvimento directo nos trabalhos. ln6dita

era a amplitude do empr6stimo e, por consequ6ncia, dos encargos que o

municipio se dispunha a assumir. A concorddncia da tutela em relagio ao

processo suscita a hipotese de que se pretenderia difundir e consolidar uma

reputagSo de empenhamento do novo poder politico em relagdo a projectos

que representassem uma mais valia de progresso e modernizag6o para o pa[s.

Em Abril de 1929, porem, j5 o municlpio se confrontava com grandes

dificuldades em honrar os juros do avultado empr6stimo realizado no ano

anterior. As receitas calculadas com as contribuig6es directas e indirectas

tinham ficado muito aqu6m do previsto mas, segundo o diagn6stico da

68 A.D.E. - A.C.M.E., no818, 1924 ' '1927, fls. 177v. - 178v.

6e A.D.E. -A.C.M.E.,no818,1924-1927, fls. 182v. - 183, e A.D.E. -A.D.E. -A.S.C.E., no813, 1928-

1930, fls. 16 - 17,28v. - 39.
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vereagao, a grande mudanga em relagao d data de realizaqSo do empr6stimo

era a exting6o do imposto ad-valorem7o.

Em Maio de 1929 foi nomeada nova comissio administrativa, composta

apenas por militares. Na documentagSo oficial ficou registado que a comissSo

substitulda tomara a iniciativa de pedir demissSo colectiva, mas ndo se

especificaram as raz6es desta conduta. O facto, por6m, ter6 sido suscitado por

rumores de procedimentos menos correctos na administragio das obras em

curso.

A imprensa local, embora sem deslindar totalmente o que se passava,

n6o deixou de referir o assunto. Em Margo, a proposito do pedido de demissdo

da comissio administrativa, o Democracia do Sal comentava que o motivo de

tal procedimento seriam as dificuldades financeiras que se avizinhavam, pois a

rede de esgotos n5o estava acabada, o abastecimento e canalizagSo de 6guas

continuava a ser uma hipotese e dos 4000 contos de empr6stimo restavam

apenas 1600. Acrescentava o peri6dico que nio havia quem tomasse conta da

administragio municipal e j6 tinham paralisado alguns serviqos camar6rios. Em

Julho reincidia, usando um tltulo apelativo: "Questdo palpitante - Nem dguas!

Nem esgotos! Nem dinheiro! - um documento elucidativd'; com estas palavras,

ficavam equacionadas as principais vertentes do problemszt.

7o A.D.E. -A.S.C.E., no813, 1928- 1930, FLS.51v. -57,e81-82V.

O ad-valorem era um imposto cobrado pelos municipios sobre os produtos que eram exportados

dos respectivos concelhos, autorizado ds c6maras pela lei no999 de '15 de Julho de 1920. A reforma

orgamental de 1928 aboliu o dito imposto com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 1929. Justificou-se

a medida por n5o poder continuar a "permitir-se o desmembramento do Pais em regi1es separadas

por verdadeiras alfdndegas interiores [e para] ndo ser prqudicada a organizagdo fiscal do Estado

nem dificultada a circulagdo dos produtos ou a economia geral da Nagdd'.(ColecqSo Oficial de

LegislagSo Portuguesa Publicada no Ano de 1928, Lisboa, lmprensa Nacional, 1934, pp.889-894).

Aparentemente, esta disposigSo terd criado algumas dificuldades financeiras d administragio local:

em Novembro de 1928 as cdmaras do distrito de Evora reuniram com governador civil para lhe

transmitirem os problemas financeiros que sentiam em resultado da extingSo do ad-valorem (A.D.E -
A.S.C.E., n"813, 1928 - 1930, Fls. 51v. - 57 e 81 -82v.).

71 Democracia do Sul, 1929, no3373 e segs..



392

Enquanto a pol6mica agitava a cidade, no terreno a situagSo era

complexa e escassos os resultados dos trabalhos. Por alturas da feira de S.

Jo6o, a nova cdmara admitia que a cidade seria afectada pela falta de 6gua e

deliberava que se fizessem ligaq6es provisorias entres as nascentes e o
aqueduto. No m6s seguinte ficou reproduzido em acta das sess6es um relat6rio

sobre os trabalhos de construgSo das infra-estruturas, elucidativo do

distanciamento da administragSo em exerclcio face d anterior. Segundo esse

mesmo relat6rio os gastos eram excessivos face ao ponto em que se

encontravam as obras; n6o havia orgamentos seguros, o que impedia uma

correcta previsio das despesas; do empr6stimo inicial quase n5o restava

dinheiro; e o projecto n6o tinha aprovagSo das competentes autoridades

superiores

Embora a situagSo fosse grave, face d a urg6ncia em abastecer a cidade

de 6guas e considerados os prejuizos resultantes de uma eventual paralisagSo

das obras, a cdmara optou por prosseguir os trabalhos, embora tomando as

medidas adequadas para serem resolvidos os problemas detectados. No

aspecto financeiro deliberou-se diligenciar junto da C.G.D., para serem adiadas

as anuidades at6 se comeqarem a cobrar receitas das dguas e dos esgotos e,

sobretudo, registou-se com solenidade que ndo se fariam mais empr6stimos

para as obras e o municlpio passaria a ser gerido com "com grande

economid'.72

Quanto ao apuramento de responsabilidades, a nova comiss6o tamb6m

mandou realizar um inqu6rito. Mas o seu relator, embora afirmasse ter chegado

a conclus6es, apenas deixou em acta que elas " ndo deviam ser lidas em

sessdo piblica pois baseavam-se apenas em depoimentos que podiam ndo

traduzir a verdade, a/6m de que ndo tinham sido ouvidas todas as partes

interessadaC'. O processo foi depois enviado ao governador civil para este

tomar as necess6rias provid6nciasT3.

72 A.D.E. - A.S.C.E., no813, 1928 - 1930, fls. 102 - 106V.

73 A.D.E. - A.S.C.E., no813, 1928 - 1930, fls. 123 - 125.
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No final de 1929, em sinal de descontentamento com a falta de celeridade

da sindicdncia ordenada pelo governador civil sobre as mat6rias constantes do

relatorio enviado, a comissSo administrativa pediu demissSo.

O magistrado ainda tentou formar outra equipa mas, dadas as escusas

recebidas, a maioria dos vereadores demission5rios aceitou regressar.

Lamentavam a fractura da comissSo, mas entendiam que a dificil situagSo do

governador civil, e a "excepcional condigdo em gue se encontrava o municipio

eborensd', exigiam a continuaqSo dos seus servigosTa.

O episodio 6 sintom6tico da centralidade do projecto das infra-estruturas

no alinhamento de posig6es e lutas pelo poder que se verificaram entre as

elites pollticas eborenses da 6poca. O nlvel de endividamento da cdmara e o

impasse em que estavam os trabalhos desencadeavam pol6micas, suscitavam

cumplicidades e evidenciavam conflitos que se corporizavam, e adquiriam

legitimidade, tendo o projecto como referente.

Debelada a crise, os trabalhos prosseguiram. Em Maio de 1930, por6m, o

presidente da comissio administrativa admitia que seriam necessdrios mais

1500 contos. Deliberou-se contratar com a C.G.D. um novo empr6stimo de

1200 contos e solicitar ao governo um subsidio de 300 contos7s. Satisfeitas as

pretens6es do municlpio, os trabalhos pareciam bem encaminhados e

mereciam os elogios de pessoas qualificadas: um professor do lnstituto

Superior T6cnico, apos visitar Evora com um grupo de alunos, oficiou o

municipio elogiando as suas "modelares instalag1es do seruigo de

abastecimento de dguas d cidadd'76. No entanto, a intensa actividade epistolar

da cdmara para o governo e para o governador civil do distrito ao longo de

1931, demonstra que os problemas persistiram e se ter6o mesmo agudizado.

Em Janeiro a vereaqSo demandou um subs[dio de 1200 contos ao

governo, com a justificagSo de que os trabalhos nio podiam ser interrompidos

7a ldem, fls. 144 - 147.

75 ldem, fls. 175v. - 177v..

76 A.D.E. - A.C.M.E., no819,1930 - 1934, fls. 37 - 38v..
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sem grande prejuizo para o munic[pio e este nao conseguia suportar mais

encargos. O argumento mais importante era, no entanto, de ordem politica:

tratava-se de uma circunstdncia"de vida ou mofte paralal Cdmara, e para a

actual situagdo em Evora [e os] inimigos [estavam] prontos a aproveitar, para

satisfag1o dos seus designioC'. Como em Maio o pedido ainda ndo tinha sido

atendido, a c6mara insistiu, dirigindo-se agora ao presidente do minist6rio.

Pretendia a inclusSo de uma verba de 1 100 contos no orgamento do futuro ano

econ6mico, e precisava que o pedido n6o era para melhoramento de luxo, mas

paru a cidade "entrar na vida civilizada e progressivd'. Em Junho, numa

missiva para o governador civil, os dirigentes municipais elucidavam que so

para juros e amorlizaq6es o municlpio despendia 50% das respectivas receitas;

sublinhavam que a cdmara eborense era das poucas a nivel do pals que fizera

empr6stimo para obra que daria rendimento e, como o governo n6o concedia o

subsldio, solicitavam o empenho do magistrado administrativo paru a
autorizaqlo de mais um empr6stimo de 1500 contos. A reforgar o pedido, mais

uma vez a cdmara aduzia argumentos politicos, aumentando a pressSo sobre o

poder central: "a actual situagdo, criada para Bem da Nagdo pelo movimento de

28 de Maio, encontrard em todo o concelho de Evora, especialmente na cidade

que tem 18 a 20 mil habitantes, um forte apoio [se as obras] forem terminadas

dentro em breve [...] e sofrerd um grande abalo se o ndo forenl'. Os dirigentes

municipais alertavam tamb6m para o facto de a cidade estar a braqos com uma

crise de trabalho "que lhe dava um aspecto que ela ndo tinha hd bastantes

anoC'.77

77 A promogio de obras pfblicas nos periodos de crise de trabalho foi pr5tica corrente das

vereag6es eborenses ao longo de todo o periodo compreendido neste estudo e ficou

abundantemente testemunhada nas actas. No uso das competdncias que juridicamente lhe estavam

atribuidas, e em que assumiam particular destaque os denominados melhoramentos materiais, as

administrag6es municipais procuravam esvaziar bolsas de tens6o social que podiam ser perigosas

para o poder instituldo e, ao mesmo tempo, por serem uma das entidades que no plano local

procediam d distribuigSo dos recursos do estado, criavam alfobres de depend6ncias e clientelas

politicas. Para al6m de funcionar como empregadora directa e, de acordo com o previsto nas

posturas municipais, intimar os municipes a procederem a obras de beneficiagSo nos respectivos

pr6dios, era frequente a cimara diligenciar no sentido de procurar que parte dos desempregados

fosse usada em trabalhos promovidos pelos particulares.
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Como as autoridades competentes n6o deliberassem conforme aos

propositos dos dirigentes municipais, no Outono de 1931 a comissSo

administrativa enviou pedido de demissSo aos ministros das finanqas e do

interior. Na carta dirigida a este 0ltimo sublinhavam-se "as condig1es especiaes

em que a Camara de Evora se encontrflval para com a cidade e para com a

Situagdo, [dado que era] constituida na sua totalidade por Oficiaes do Exercito,

que aceitaram lol cargo 1...7 com o firme proposito de seruir a Situagdo, gue e

do Exercito e em quem a Nagdo tem postos os olhos [...].78

A documentagio oficial compulsada n6o permite que se tracem os

exactos contornos do processo, mas o governador civil em exercicio ter6

intercedido junto do governo para que os demissiondrios permanecessem nos

cargos. Na sessdo de 12 de Dezembro leu-se um oflcio no qual o magistrado

se congratulava por n6o se aceitar o pedido de demissSo e reiterava a

confianga na cAmaraTe. Quando em Fevereiro de 1932 o governo finalmente

autorizou a concessSo do empr6stimo solicitado a C.G.D. em Junho do ano

anterior, o presidente do municlpio registou em acta que isso s6 fora posslvel

pela intervenqSo do magistrado distrital junto do ministro das finangas,

evitando-se assim a paralisaqSo das obras de abastecimento de 6guas e

atenuando-se a grave crise de desemprego que afectava a cidadeao. No final

No inicio dos anos trinta do s6culo XX o estado assumiu um papel de destaque na dinamizagdo de

obras p0blicas. Com intuito explicito de atenuar a falta de trabalho decorrente dos efeitos da crise de

1929 na sociedade portuguesa, o novo regime, na sua fase de afirmag5o, definia uma politica de

fomento econ6mico e combate ao desemprego e demarcava-se do "periodo de <inefic5cia>

republicana". Atrav6s da contribuigdo para o Fundo de Desemprego (Decreto no21699, de 1932),

instaurou igualmente uma politica de subsidios ds autarquias que garantiu a estas a promogSo de

beneficios colectivos, e oferta de trabalho, d escala local. No seu conjunto, tudo isto funcionou como

uma importante arma de propaganda para a consolidagSo do proprio regime do Estado Novo (cf.

"Ministerio das Obras Pfblicas", "Obras Ptblicas" e "Politicas Orgamentais", in Diciondrio de Historia

do Estado Novo, vol. ll (Fernando Rosas e J. M. BrandSo de Brito dir.), Venda Nova, Bertrand, 1996,

pp. 585-598, 677 -67 9, 7 7 8-7 83.

78 As vdrias cartas referidas encontram-se no Arquivo da Cdmara Municipal de Evora - Expediente,

Processo 22, Aguas, /930-44.

7s A.D.E. - A.C.M.E., n"819,1930 - 1934, fls. 62v. - 64.

80 A.D.E. - A.C.M.E., no819,1930 - 1934, fls. 38 - 42, 68 - 68v., 70 - 75, e 84v. - 85.
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de 't932, o assentamento das canalizaqOes chegou a dar trabalho a uma m6dia

di1ria de 183 homens81.

Finalmente, em Margo de 1933, o presidente da comissSo administrativa

informou que tinham chegado ao fim os trabalhos de assentamento da rede de

distribuigSo de 6guas, estavam a ser instaladas as m6quinas da central

autom5tica e seriam em breve ligados os ramais particulares, pelo que se devia

proceder a " organizagSo e montagem dos seruigos administrativos

correspondenleC'. Nesse sentido ficou deliberado o seguinte: municipalizagdo

de todos os servigos de abastecimento de 6guas e esgotos; contratagSo do

engenheiro Alberto Manso Ribeiro, formado pelo lnstituto Superior T6cnico,

para desempenhar fung6es de chefe de divisio da repartigSo t6cnica da

cAmara, em acumulagSo com as de director t6cnico dos serviqos

municipalizados, de onde resultaria poupanga para o municlpio. Depois

confirmou-se o regulamento para abastecimento e consumo de 6guas na

cidade e aprovou-se o novo regulamento dos servigos municipalizados.s2

Em Agosto, o balango da situagSo no respeitante aos grandes projectos

de infra-estruturas de 5gua e de esgotos era o seguinte: a canalizagSo dos

esgotos estava completa; quanto ao abastecimento de 69uas, estava

totalmente assente a rede de distribuig6o e feitas as ligaq6es a fontes priblicas,

lavadouros e cerca de 200 casas particulares e encontravam-se em curso as

restantes. Os dados mostram que a adesio inicial da populagSo ao novo

sistema de distribuig6o de Sguas canalizadas foi incipientes3. A semelhanga do

que ocorria noutras localidades, e em relagSo a outros inovag6es, como foi o

caso da iluminaqSo el6ctrica, inicialmente os maiores clientes destes servigos

eram institucionais, com particular destaque para os pr6prios municipios.

at Noticias d'Evora, 1932, no9548.

82 A.D.E. - A.C.M.E., no819,1930 - 1934, fls. 70 - 75, e 84v. - 85.

83 Segundo o Censo de 1930 a populagSo eborense residente nas freguesias urbanas era de 22056

individuos (cf. Censo de Populagdo de Portugal. Dezembro de 1930, vol. l, Lisboa, lmprensa

Nacional, 1933, p.90.
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A percepgdo que a cimara eborense tinha desta situagSo levou-a a

solicitar superiormente uma nova conversSo da divida com a C.G.D.,

argumentando que as receitas provenientes do serviqo de distribuigdo de

6guas eram ainda muito escassas. Apos autorizaqSo governamental, os

empr6stimos anteriores foram convertidos pelo montante de 6700 contos, com

juros de 7o/o, durante 20 anos84. E foi igualmente, por entender que a cdmara

lazia a "montagem da r6de de distribuigSo de dgua d custa dos mais pesados

sacrificioC', que o governo decretou a obrigatoriedade de os pr6dios com

rendimento igual ou superior a 100$00 passarem a dispor de 6gua canalizada

da rede p(blica, desde que situados na 6rea da cidade onde j6 estivesse

instalada a canalizaqSo; a mesma lei estabelecia ainda que o custo das obras

cabia ao dono ou proprietdrio da casa e quem nela habitasse ficava obrigado

ao pagamento de um consumo minimo mensal de tr6s metros cribicos de

59u3as.

O encargo era pesado, mas em 4 de Junho de 1933, em ambiente de

apoteose legitimadora do novo regime, com a presenga dos mais altos

dignitdrios da nagio, a municipalidade eborense inaugurava oficialmente as

modernas infra-estruturas de 5guas e esgotos.

Nos anos trinta, o Estado Novo interessou-se pela promogSo de infra-

estruturas urbanas e, para al6m da capital, outras localidades do pafs

beneficiaram deste programaao. O processo eborense antecedeu ligeiramente

84 - A.D.E. - A.C.M.E., no819,1930 - 1934,fls. 117 - 128v., 156 - 166.

Em 1951, num trabalho que se destinava a dar a conhecer aos municipes eborenses as propostas

para novas obras mediante as quais se pretendia resolver a escassez de 6gua que j6 afectava

novamente a cidade, sublinhava-se que o encargo financeiro para a construgio das infra-estruturas

de saneamento fora tanto mais oneroso, e digno de aprego, por quanto na altura ainda n5o estava

em vigor o regime de comparticipag6o dado ds cdmaras para obras de interesse municipal, que o

Estado Novo veio depois a consignar (cf Reforgo do Caudal do Aqueduto, Evora, Ed. da Cdmara

Municipalde Evora, 1951, p.16).

8s Decreto-Lei no23697, Didrio do Governo de 24 de Margo de 1 934.

86 Sobre a politica de promogSo governamental de infra-estruturas desenvolvida na d6cada de trinta

do s6culo XX cf. Fernando Rosas, O Estado Novo nos anos Trinta /928-/935, Lisboa, Estampa,

1986, pp.257-267, ou ainda as jd mencionadas entradas "Ministerio das Obras P0blicas" e "Obras
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este movimento mas evidencia sem dfvida o interesse do regime autorit6rio em

investir numa imagem politica de modernizaqSo do pa[s pela via dos

melhoramentos materiais e das obras p[blicas. No caso em aprego,

associando-se aos festejos inaugurais.

A medida que se reconstitulram, e analisaram, as diferentes etapas da

construgSo das infra-estruturas de saneamento em Evora, muitas das

interrogag6es que motivaram a investigagio ficaram esclarecidas. Outras,

por6m, s6 podem ser respondidas atendendo ir globalidade do processo.

Ate 1907, o municlpio respondeu aos problemas e carOncias existentes

no campo do abastecimento de 6guas e de limpeza das ruas beneficiando os

meios instalados. Apos aquela data, a cAmara passou a assumir

responsabilidades acrescidas neste campo. Porque estavam em causa

servigos de primeira importdncia, cuja oferta, para ser satisfatoria, n5o era

compativel com as solug6es tradicionais, a vereagSo decidiu-se pela

construgdo de uma rede de Sguas e esgotos, baseada nos conhecimentos e

tecnologias mais recentes.

Ao advogar a promogSo de um melhoramento desta envergadura, a
Z

c6mara de Evora integrava-se numa tend6ncia de crescente intervengSo dos

poderes pfblicos nos meios urbanos, percept[vel nas cidades europeias

sobretudo a partir da segunda metade de Oitocentos8T. Alguns dos motivos

Ptrblicas" in Diciondrio de Hist6ria do Estado Novo, vol. ll (Fernando Rosas e J. M. Brand6o de Brito

dir.), Venda Nova, Bertrand, 1996, pp. 585-598, 677-679. Em Almada, por exemplo, foi o pr6prio

governo que em 1937 ordenou a elaborag6o de um projecto para abastecimento de 5guas ao

municipio (cf. Jorge de Sousa Rodrigues, <lnfra-estruturas e urbanizaqSo na margem sul: Almada

s6culos XIX e XX>, Aniilise Social,YoI.XXXV (156), 2000, pp. 560-568).

87 Cf. Tiago Saraiva, 2005, op. cit., pp.101-163 e tamb6m Alvaro Ferreira da Silva, 1994, op. cit., pp.

121-146 e idem, 1997 , op. cit,, pp. 213 - 248, Petris S. Juuti and Tapio S. Katko (eds.), 2005, Water,

Time and European Cities. History matters for the Futures, Tampere, Tampere University Press, pp.

39-50. No texto de 1994, AMaro Ferreira da Silva destacou cinco grandes grupos de raz6es que

estiveram na base de uma maior intervengdo dos poderes p[blicos no meio urbano: 1) problemas de

higiene e sa[de priblica que assolaram as cidades europeias, 2) a atomizagSo das actividades

empresarias em Sreas sensiveis do ambiente urbano; 3) a evolugSo tecnologica das infra-estruturas
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subjacentes a esta actuagao foram invocados pelo municipio eborense:

necessidade de resposta eficaz para os problemas de higiene e saude das

populaq6es citadinas e caracterlsticas tecnologicas das solug6es propostas, as

quais exigiam investimentos em larga escala e uma coordenaqSo global dos

procedimentos. O texto de fundamentagdo do projecto especificava claramente

o papel que a cdmara iria desempenhar: cabia-lhe estabelecer as bases para o

necess5rio estudo t6cnico, definir as condiq6es do concurso de adjudicaqSo

das obras a uma empresa e, quanto a exploraqSo dos servigos, embora a

concessSo a um privado merecesse preferOncia, deixava-se em aberto a

hipotese de municipalizagdo, consoante o que fosse mais adequado para as

popula96es.

O facto de as infra-estruturas de saneamento exigirem vultosos capitais e

apresentarem grande complexidade tecnologicass, por contraponto com ds

margens de lucro previstas, contribui para explicar aquela situagsoss.Recorde-

se, ainda, que os investimentos foram sempre aumentando at6 ao momento de

inauguraqSo do projecto.

Face d constatagSo da exiguidade de receitas proprias, as administrag6es

municipais contrataram sucessivos empr6stimos. E, embora n6o se tivessem

urbanas, particularmente na segunda metade do s6culo XIX; 4) situagio financeira dos municipios;

5) e, finalmente, a necessidade de medidas sociais dirigidas a um corpo eleitoral urbano mais

alargado (p.125-126). Para uma sintese sobre a acgSo dos poderes municipais europeus no campo

da modernizagSo infra-estrutural das cidades cf. Hartmut Kaelble, 1988, Vers une soci1td

europ6enne /880-1890, Paris, Belin, pp. 658-71 e 112-116.

88 Salvaguardado o facto de Lisboa ter dimens6es rinicas na estrutura urbana portuguesa, e por isso

os problemas se colocarem numa escala diferente, tamb6m nesta cidade foram sobretudo as

inovag6es no dominio das infra-estruturas de 5guas e esgotos e dos transportes - aspecto este que

n5o foi equacionado para o caso de Evora - que suscitaram uma presenga cada vez mais marcante

dos servigos t6cnicos na administragSo municipal (cf. Alvaro Ferreira da Silva, op. cit.,19g7a, pp.

325-s49).

8e Quando em Lisboa se instalou a rede de abastecimento de 6guas, houve sempre interesse

empresarial pelos concursos langados. Mas ai os investidores podiam retirar todas as vantagens

das economias de escala, dado o volume de consumidores previsto (cf. Akaro Ferreira da Silva,

1997a, op. cit., p.232 e 238-241).
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verificado entraves decisivos d sua obtengSo, a burocracia requerida, e os

encargos subsequentes, converteram a questSo do financiamento num topico

recorrente ao longo do processo. A tese de que a centralidade da quest6o

orgamental entre finais de Oitocentos e a ditadura de Salazar dificultou a

express6o de programas de desenvolvimento economicos por parte das elites

pollticas portuguesas coevas e ainda mais a sua concretizaElo, parece assaz

pertinente para contextualizar o processo de modernizaqdo infra-estrutural que

temos vindo a acompanhareo.

Mas, para al6m das dificuldades t6cnicas e financeiras mencionadas, a

situagio politica do pafs durante o periodo de concretizagdo do projecto parece

igualmente operativa explicar a morosidade do mesmo. Em concomitdncia com

os debates e os trabalhos relativos d construgSo das modernas infra-estruturas

de Sguas e esgotos eborenses, assistiu-se a queda da Monarquia

Constitucional, 2r instauragSo da Rep0blica, ao golpe militar de 28 de Maio de

1926 e d institucionalizagio do Estado Novo. Pelo meio, deflagrou a Grande

Guerra deu-se a participagSo portuguesa no conflito. Este contexto de

mudanga, e, por vezes, de instabilidade extrema, envolveu e afectou,

inevitavelmente, o exercicio do poder local. A reconstituigSo das principais

etapas do processo disponibilizou exemplos variados sobre a forma como a

turbulOncia polltico-social foi um factor relevante para as interrupg6es e os

arrastar do projecto.

O acompanhamento do desenrolar do processo tornou igualmente

visfveis, a prop6sito da questdo da instauragio das modernas infra-estruturas

sanit5rias, as estrat6gias das elites municipais na sua acgSo de mediaqio e

negociagSo com o Estado, nomeadamente os alinhamentos de natureza

clientelar que ao longo do tempo se foram desenhando. E evidenciou,

igualmente, que a modernizagSo sanit6ria foi um topico repetidamente

esgrimido e, por isso, valorizado, no quadro das lutas politicas ocorridas no

plano local e entre este e o centro polltico.

so Cf. Akaro Garrido, 2005, op. cit., p. 471
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Subjacente d obstinagSo das sucessivas vereag6es em construirem as

referidas infra-estruturas, argumentando com a sua pertin6ncia, mesmo nas

circunstAncias mais adversas, invocava-se, construia-se e reproduzia-se uma

imagem da cidade que, pelas suas implicag6es como argumento de

legitimagSo da acgSo das elite municipal eborense, deve ser reflectida.

Era ponto assente para as sucessivas vereag6es eborenses, a despeito

do seu mut5vel perfil s6cio-ocupacional ou alinhamento partidSrio, que

administravam uma cidade cuja heranga historica e cultural a situava entre as

primeiras do pals e lhe assegurava posigio de relevo no plano regional. A

estes pergaminhos acresciam um futuro de possibilidades apenas sugeridas,

mas que ainda assim asseguravam a Evora a reputaqSo de capital do Alentejo.

Quando protestavam contra desconsideraqOes do poder central ou pediam

beneficios para o concelho, os dirigentes municipais equiparavam a urbe

eborense a coimbra e a Braga, cidades de credenciais antigas nos planos

religioso e cultural, e logo abaixo do Porto e de Lisboa.

Tratava-se de uma hierarquizagSo simbolica que, a um tempo,

engrandecia o municlpio e quem desempenhava os cargos p0blicos ligados i
administragSo do mesmo. Os eborenses respons6veis pelo desencadear do

processo que levou a construqSo das infra-estruturas de saneamento,

consideravam que, "pelas suas passadas gtoriaC' Evora merecia uma tal

inovagSoet. o grandioso passado da cidade, imagem a que os dirigentes

camar6rios recorriam com frequ6ncia, ficava dignamente assegurado mediante

conversdo ds vantagens da moderna engenharia.

Por um lado, esta argumentagSo quase matricial exaltava os beneficios

decorrentes da construgdo das novas infra-estruturas de 69uas e esgotos como

meio de resgate dos pergaminhos hist6ricos da cidade e manutenqSo do seu

prestfgioe2; por outro lado, a camara tornava-se o fulcro de uma dinAmica que

st - Noticias d'Evora, 1909, no2545 e segs..

s2 Sobre os vSrios agentes e discursos que, d semelhanga dos inscritos nas actas das vereag6es

eborenses, destacavam o valor do passado hist6rico da cidade e a importdncia da sua riqueza

monumental cf. Paulo Sim6es Rodrigues, 2007,"O Passado 6 Uma Cidade ldeal: um olhar sobre a

patrimonializagSo de Evora", Revista de Historia da Arte, no7, pp. 271-296.
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acentuava o protagonismo da propria instituigdo, e dos seus dirigentes, na vida

da cidade. Elevado a <paradigma de modernidade>>, o projecto evidenciava

uma plasticidade, e uma efic6cia legitimadora, que o tornavam receptivo aos

discursos de apropriag6o levados a cabo pelas elites municipais em diferentes

contextos politico-institucionais. Era a incorporagSo, por parte dos membros da

elite local eborense, do reconhecimento da exist6ncia de uma correlaqdo entre

a transformaqio tecnologica do saneamento, a riqueza e a civilizagSoes e era,

tamb6m, a manifestagdo da sua vontade em ficar associada d promogdo dessa

dinAmica.

e3 Cf. Alvaro Ferreira da Silva, 2007, "Tecnologia e Territ6rio" in Maquinismo lbdrico (Antonio

Lafuente, Ana Cardoso de Matos e Tiago Saraiva ed.), Madrid, Doce Calles, pp.371-400.
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Chegados a este ponto do trabalho, ti tempo de um olhar retrospectivo.

Uma reflexSo global sobre o trajecto efectuado que implica sublinhar as

conclusdes mais relevantes, avaliar a distdncia entre o projecto inicial e os

resultados conseguidos e identificar quest6es em aberto que podem antecipar

outros possiveis campos de estudo.

Primeiro, h6 que evocar o quadro de referBncia que, subjacente ao nosso

projecto de investigagSo, o contextualizou no plano das interrogag6es.

Oriundos de campos disciplinares distintos, muitos dos estudos

produzidos sobre o Alentejo, assinalam a exist6ncia de um "processo de

estruturagdo socioieritorial" que situa esta regi6o no espago de influ6ncia

mediterr6nica dominante. E se os condicionalismos naturais nio acarretam

uma vis6o determinista no que concerne d evolugSo das sociedades, eles sdo

evocados enquanto malriz a partir da qual essas mesmas sociedades ".9e

inscrevem e se apoderam [nesse/desse espaqo] e com os ananjos

institucionais que acompanham esses longos processos de apropriagdo, de

manejo e de transformagdo da Nalurezd'.t

Nesta dindmica de articulagSo e configurag6es mais ou menos provisorias

entre os condicionalismos naturais e as solug6es humanas, a crise econ6mica

do in[cio da d6cada de 1890 abriu caminho a uma "nova vertebragdo e

hierarquia do espago economico nacionaf . A partir de ent6o, o Alentejo foi-se

consolidando como uma regiSo fornecedora de mat6rias-primas e produtos

agrlcolas ao centro polarizador da actividade industrial e portuSria constituido

por Lisboaz. As leis do proteccionismo cerealifero promulgadas no final de

Oitocentos s6o inteliglveis neste contexto, o mesmo acontecendo com a

designada Campanha do Trigo, do tempo da Ditadurae.

1 Fernando Medeiros, 1994, "A teoria do dualismo revisitada nos paises de industrializagSo sem

modernizagSo", Aniilise Social, vol. XXIX (125-126), pp. p.89-90.

2 Cf. Helder Adegar Fonseca, 1996a, op. cit., p.436.

s Cf. Fernando Medeiros, 1978, op. cit.,pp. 19-55, ManuelVillaverde Cabral,1979, op. cit., pp.65-84,

David Justino, 1988, op. cit., vol.ll, pp.207-208, Jaime Reis, 1993, op. cit., pp.33-85 e 87-155,

LucianoAmaral, 1997, <Politica e economia: o Estado Novo, os latifundiSrios alentejanos e os
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Uma situaqSo que fazia da questSo do acesso d posse e exploragSo da

terra, e da apropriagSo e distribuiqSo da renda por ela geradas, elementos

estruturantes, se bem que ndo exclusivos, na produgSo de hierarquias e

desigualdades sociais no territorio em an6lise. Este foi o enquadramento a

partir do qual se desenharam as grandes linhas de interrogagio sobre o perfil

de estratificagSo do concelho eborense e sobre a actuagSo e o contributo das

suas elites municipais parua sua modernizagdo urbana.

A an6lise em profundidade da documentaqSo constitulda pelos cadernos

de recenseamento concelhios, e o seu cotejo com outras fontes, permitiu a

recolha de uma bateria de indicadores relativos ao universo dos individuos

incluidos nestes arrolamentos. Refira-se, porem, que esta preocupagSo em

validar os recenseamentos eleitorais como documentagdo pertinente e

susceptivel de exploragSo extensiva para o estudo da estratificaqdo social+

conduziu a uma tens6o entre a concepgSo inicial do projecto de investigagSo e

a necessidade em validar estas fontes que acabou por atravessar e todo o

nosso estudo.

Desta forma, o proposito de contextualizaqdo das taxas de recenseamento

concelhias e distritais, numa perspectiva de critica das fontes, acabou por

possibilitar a apreensSo de informag6es relevantes sobre o perfil da sociedade

eborense coeva. Ao indagarmos sobre a persistente inferioridade das taxas de

recenseamento daqueles espagos, por comparagSo com outras regi6es do

pais, percebemos que os documentos em causa repercutiam tragos

fundamentais da pr6pria sociedade a que se reportavam. Uma sociedade que

se caracterizava pela sua baixa densidade populacional, por uma mobilidade

interna que n6o alterava este traqo, por uma emigragSo residual, por fracos

antecedentes da EPAC>>, Andlise Social,vol. XXXI (136-137), pp.465-486; e Maria Ana Bernardo,

1997, <Les 6lites agraires portugaises au XlXe sidcle:entre groupes de pression et associations>,

Histohe, dconomie et socidtd, Ann6e 1997, Volume 16, Num6ro 2, p. 189 - 202

a Na generalidade dos estudos que fomos referenciando ao longo do nosso trabalho, os

recenseamentos eleitorais foram usados sobretudo para a investigagSo dos grupos de elite e n5o

para uma perspectiva mais abrangente de composigSo social das circunscrig6es a que diziam

respeito.
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niveis de alfabetizaqdo, mesmo no quadro nacional, pelo predomlnio da grande

propriedade e exploragSo fundiSrias e, socialmente, era fortemente polarizada

pelas restrig6es no acesso a posse da terra.

Os resultados obtidos incentivaram a continuagdo da inquirigio sobre as

fontes em aprego. E, deste modo, os mesmos recenseamentos permitiram-nos

perceber que, independentemente da mutagSo das condicionantes legais de

acesso ao direito de voto e elegibilidade, a proporgSo dos recenseados

residentes no espago urbano, na cidade de Evora foi sempre superior d

registada no meio rural concelhio, o mesmo acontecendo em termos das

respectivas taxas de recenseamento. Ou seja, para o periodo em que tais

indicadores integraram os requisitos legais de acesso ao voto 6 posslvel

concluir que a cidade sede de concelho e de distrito acolhia, em termos

globais, a populaqSo com os requisitos de censo de qualificagio - do ponto de

vista da habilitaqSo liter6ria - mais elevados. A diferenciaqSo geogrdfica e

administrativa correspondia/facilitava, tamb6m, sob estes aspectos, uma

diferenciagSo social que fazia da cidade o espago preferencial de resid6ncia

dos sectores, em m6dia, mais abastados e letrados do concelho. Um trago que

encontra eco nos resultados da distribuigSo espacial dos eleglveis no periodo

em que este indicador foi operativo: de forma destacada, a maioria dos

eborenses potencialmente elegfveis para o desempenho de cargos politicos

tinha resid6ncia eleitoral no espago intra-muros.

Mas os recenseamentos mostraram, tamb6m, que em contexto de

mudanqa de regime politico - referimo-nos d instaurag6o da Rep[blica - a

sociedade eborense respondeu com um assinal6vel acr6scimo da respectiva

taxa de recenseamento e uma quebra na idade m6dia dos recenseados. A

tend6ncia englobou todo o concelho e foi tanto ou mais expressiva nas

freguesias rurais. O que parece indiciar uma certa familiaridade, por parte

destas populag6es, com o regime politico instaurado em 1910.

Preferencialmente entre os grupos et5rios mais jovens, entre os quais era

tamb6m perceptivel algum aumento da alfabetizaqdo. No meio urbano, um

sinal evidente dos efeitos da mudanga do regime foi a alteragdo da composiqdo

social das vereag6es camar6rias - o predomlnio de recrutamento entre os
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proprietarios foi esbatido pela presenga dos professores, advogados e m6dicos

-, tamb6m consubstanciada numa baixa da idade m6dia de acesso ao exercicio

do cargo.

A ancoragem deste comportamento dos recenseados eborenses na

exist6ncia de um meio politica e socialmente diferenciado perscrutou-se

mediante a an6lise das informag6es ocupacionais da populagSo recenseada.

Sobre a metodologia seguida para efeitos de tratamento estatistico deste

indicador, suas vantagens e limitag6es, j5 se reflectiu ao longo do capftulo 5.

Tendo n6s reconhecido a necessidade de uma operacionalizagSo mais afinada

da HISCO com a vista a serem ultrapassados certos anacronismos ou

equacionadas posig6es de indexagdo mais adaptadas relativamente a certas

ocupaq6es, a sua validade como instrumento de sistematizagSo em estudos

com incidOncia sobre designag6es ocupacionais parece-nos comprovado. Pela

efic6cia na sistemalizagdo de elencos ocupacionais numerosos, por contribuir

para tornar mais f6cil e seguro o trabalho comparativo e por permitir diversos

nlveis de an6lise relativamente aos conjuntos ocupacionais, em fungSo dos

objectivos do estudo.

Ora, os resultados obtidos com o processo de indexag6o ocupacional

adoptado evidenciaram, para o caso eborense, um perfil de sociedade que, do

ponto de vista da diversidade de categorias ocupacionais inventariadas, peso

relativo de cada um dos grandes agregados e hierarquia de censo e

habilitag6es acad6micas, se caracterizou pela relativa estabilidade ao longo

das quatro d6cadas em estudo. Quer este universo seja considerado do ponto

de vista concelhio, quer se tenha em atengio apenas o seu espago urbano,

embora entre eles existissem diferengas significativas.

O trago mais marcante do meio social eborense, em harmonia com o

quadro supra delineado paru a economia Alentejana coeva, era a preemin6ncia

dos trabalhadores indiferenciados, que consider6mos preponderantemente

ligados d agricultura, e dos recenseados identificados como proprietdrios, cuja

relaqSo com o sector agr6rio tamb6m foi fundamentada. Falamos,

respectivamente, do grupo mais relevante situado base da hierarquia social
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eborense e do agregado que, embora incorporando uma assinal6vel

diversidade interna, acolhia os individuos que ostentavam os valores

censit6rios mais elevados do concelho de Evora, portanto situados na zona de

topo dessa mesma pirdmide. O enraizamento espacial do primeiro grupo

situava-se nas freguesias rurais, o segundo provinha sobretudo do espago

urbano.

Merece tamb6m especial refer6ncia, pela elevada proporqSo de

recenseados que captou durante todo o per[odo, o grande agregado dos

trabalhadores da produgSo, constitufdo por uma assinal6vel diversidade de

categorias ocupacionais. Aqui se englobavam os trabalhadores da construgSo,

carpintaria e actividades correlativas, os que produziam vestudrio e calgado, os

que laboravam no sector transformador e na produqSo de bens alimentares e

de variegados artefactos usados no quotidiano dom6stico bem como em outros

sectores de actividade fossem eles a agricultura, a actividade transformadora,

os transportes, etc. Aqui se inclulam, ainda, as ocupaq6es ligadas a

manutengSo das vias e aos meios de transporte, tanto os mais tradicionais, de

tracgSo animal, como cada vez mais os de tracgSo mec6nica, com especial

destaque para o comboio e, tamb6m, os operadores dos correios e tel6grafos.

Em regra, cada uma das categorias ocupacionais que correspondiam a

estas actividades captava um numero de individuos nio muito elevado, e sem

variag6es not6veis ao longo do periodo em estudo. Pelo que se apurou, o

sector dos transportes e comunicag6es foi possivelmente aquele onde se

registou uma maior novidade ocupacional, acompanhando a modernizaqdo e

crescente importAncia do sector no concelho eborense.

Os trabalhadores indiferenciados da agricultura inscritos nos

recenseamentos eborenses ilustravam a import6ncia de um sector de

actividade que produzia bens agricolas para o mercado nacional. O grande

agregado dos trabalhadores da produgSo confeccionava um conjunto de bens e

servigos destinados a responder is necessidades das populag6es da regiio

e/ou a sustentar uma actividade comercial baseada sobretudo em produtos
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agricolas ou agro-industriaiss. O sector artesanal, as pequenas oficinas e

algumas industrias, produziam bens e servigos para o mercado local e

regional6; a produgSo oriunda dos campos proporcionava a integragSo da

economia alentejana no mercado nacional.

No primeiro caso, os recenseados eram recrutados sobretudo entre os

var6es adultos do espago urbano, no segundo, tinham expressio

preponderante os recenseados residentes nas freguesias rurais. Do ponto de

vista do perfil censit5rio e da aquisigio de compet6ncias no dominio da escrita

e da leitura, tamb6m foi posslvel captar algumas diferengas entre estes dois

universos. Os trabalhadores indiferenciados da agricultura dispunham, em

m6dia, de valores de censo situados em patamares inferiores aos dos que

caracterizavam os trabalhadores da produqSo; mas em conjunto,

representavam o somatorio de recenseados que menores valores de censo

ostentavam no plano concelhio. Anote-se, por6m, que no final da primeira

d6cada de Novecentos, se percepcionava, entre os trabalhadores da produg6o,

a tendOncia paru uma maior diferenciagSo/desdobramento censitSrio no interior

do grupo. Em relagSo ds habilitag6es acad6micas, os trabalhadores da

produgSo tamb6m j6 apareciam, naquela 6poca, numa posigio mais favor6vel,

em comparaqdo com os indiferenciados da agricultura. Sem evid6ncia de uma

particular area ou tend6ncia de especializaqd,o funcional, mas provavelmente

mediante um processo difuso e capilar, parecia desenhar-se entre os

trabalhadores urbanos da produqio uma traject6ria de distanciamento que, no

plano concelhio, os colocava numa posigSo mais favor5vel, em termos

censit6rios e capacit5rios, relativamente aos indiferenciados do sector agrlcola.

Embora as ocupag6es que corporizaram este percurso tivessem sido

indexadas em categorias j6 existentes no inlcio do perlodo em estudo, o seu

desempenho exigiria cada vez mais compet6ncias e saberes especificos e um

retorno financeiro correlativamente mais elevado. Uma anSlise detalhada deste

agregado traria d superflcie, certamente, provas desta dindmica, tradutora de

uma paulatina modernizagdo da actividade produtiva no concelho de Evora.

5 Cf. Paulo Eduardo Guimardes, 2007 , op. cit. pp. 157-193.

6 ldem.
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Outro sector da populaqio que os recenseamentos eborenses resgataram

a uma relativa obscuridade foi o dos militares. Preponderantes no grande

agregado ocupacional dos trabalhadores dos servigos, a eles se juntavam,

ainda, os policias, guardas-fiscais e, posteriormente, elementos da guarda

nacional republicana. E nosso entendimento que a sua importAnciaparaa vida

econ6mica e social do concelho, e em particular da cidade, j6 seria uma

realidade em 1890. As alterag6es legais no acesso ao direito de voto

verificadas com a Repfblica tiveram sobretudo como efeito, neste caso, dar

visibilidade aos escal6es inferiores da hierarquia militar que, embora presentes

na cidadeT, estavam at6 ent6o excluldos dos recenseamentos.

Esta constelagSo de trabalhadores das forgas de seguranga era, como j5

se enunciou, muito segmentada pelas hierarquias vigentes em cada um dos

diversos ramos: os oficiais e os seus escal6es superiores eram pouco

numerosos, os pragas e equivalentes bastante mais abundantes. Mas a an5lise

que sobre eles incidiu em termos de crit6rios de inclusSo no recenseamento e

informagSo sobre o censo se, por um lado, confirma a confort6vel posiqio

censit6ria do oficialato no contexto eborense, por outro, indicia que a maior

parte dos indivlduos incluldos neste grande agregado ocupacional integrava os

recenseamentos pela via das habilitagOes literdrias. Mesmo considerando que

parte significativa desta populagSo residia episodicamente em Evora, a

renovagSo dos contingentes aduzia aos efectivos populacionais habitualmente

residentes no concelho niveis de alfabetizaqdo que nio seriam atingidos

contando apenas com a sua componente civil.

Pela via da reflexSo sobre os seus agregados ocupacionais mais

numerosos, assim se confirma a distancia entre a populaqio urbana e a

populaqSo rural concelhia, em termos censitdrios, de alfabelizagdo, no plano

funcional e, em fltima an5lise, social. Face a um meio rural tendencialmente

mais indiferenciado, Evora destacava-se como o grande foco de diferenciagSo

7 A importOncia do elemento militar na vida social da cidade 6 ilustrada pela sua presenga, enquanto

socios, nas associag6es voluntdrias de lazer existentes na cidade (cf., nomeadamente, Maria Ana

Bernardo,2001, op. cit. e ManuelBai6a, 2000a, op. cit.).
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ocupacional e social. Centro polltico, administrativo e de servigos a cidade era,

tamb6m, o centro econ6mico do concelho.

Esta distdncia fica ainda mais evidente quando se invocam os agregados

ocupacionais dos trabalhadores do com6rcio - comerciantes e negociantes

incluidos -, dos administrativos, e dos profissionais, t6cnicos e equiparados,

todos de perfil claramente urbano. Os comerciantes e negociantes

destacavam-se sobretudo pelos seguintes aspectos: de entre eles saiam os

indivlduos que, em conjunto com alguns propriet5rios, ostentavam os valores

de censo mais elevados do concelho; por outro lado, embora o montante dos

comerciantes e afins, ou seja, dos indivlduos possuidores de estabelecimentos

comerciais, n5o tivesse subido significativamente, o volume dos recenseados

que exerciam trabalho dependente na actividade comercial aumentou. Estes

aspectos, combinados, indiciam um crescente dinamismo da actividade

comercial na cidade de Evora e sublinham import6ncia do sector das trocas

como meio de vida para a populagSo sua populagSo.

Entre os restantes agregados ocupacionais acima referidos acima, os

administrativos destacam-se pelo seu crescimento sustentado ao longo das

quatro d6cadas em estudo. Uma tenddncia que decorreu da crescente

presenQa do aparelho burocr5tico do Estado ao nivel local e era reveladora da

capacidade deste sector em acolher populagSo activa e, deste modo, contribuir

para o crescimento urbano eborense. Este agregado distinguia-se, tamb6m,

tomando como indicador a situagSo registada em finais da primeira d6cada de

Novencentos, por captar maioritariamente indiv[duos alfabetizados com

resid6ncia eleitoral nas freguesias urbanas. Tamb6m o exiguo agregado dos

profissionais, t6cnicos e afins deve ser destacado pela sua posigSo em termos

de alfabetizagdo. Na verdade, a maior parte das categorias ocupacionais que o

integrava - professores, advogados, m6dicos, engenheiros, para citar os

exemplos mais pertinentes - pressupunha exist6ncia de elevadas habilitag6es

acad6micas. Este agregado era, assim, alfobre da elite profissional e

capacitaria da sociedade eborense e, assim, dos cidadSos potencialmente

elegiveis para os cargos pollticos de imbito local e nacional. E, embora fossem

poucos os individuos deste grupo que eram inscritos no recenseamento pela
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via censit6ria, quando esta informagdo era disponibilizada, eles situavam-se,

em regra, acima do patamar de elegibilidade para deputados - quatrocentos mil

r6is de censo. Com uma acentuada diferenciagSo interna, a seu tempo

assinalada, tamb6m o agregado ocupacional dos administradores, gestores e

trabalhadores equiparados, em particular no caso das ocupag6es que se

reportavam a posig6es de comando que exigiam conhecimentos e

compet6ncias mais elevados e/ou especificos, contribuia paru o reforgo

daquele sector.

A instauragSo do regime republicano n5o operou transformag6es

profundas no perfil de estratificaqSo da sociedade eborense acima tragado. Os

indicadores de diferenciagSo ocupacional e social que foram sendo

identificados traduzem o reforqo da posiqdo da cidade de Evora como centro

administrativo, tanto no plano civil como no militar, e deixam antever que

algumas categorias ocupacionais foram incorporando compet6ncias para

laboragdo em ramos de actividade em que se registou progresso tecnol6gico.

Com isso, terSo adquirido algum capital de prestigio e proveito remunerat6rio,

sobretudo em relagSo ao meio profissional onde se movimentavam. A

agricultura manteve-se, ao longo de todo o perlodo, como o sector de

actividade econ6mica predominante e, a partir dele, e de um sector

transformador em regra de pequena escala, estruturava-se por sua vez a

actividade comercial, que adquiria maior expressSo no centro urbano.

E foi no quadro deste perfil de diferenciagSo funcional e de estratificaqSo

social que as populag6es rurais e urbanas do concelho eborense acorreram ao

primeiro recenseamento republicano. O aumento do montante de recenseados

entre o 0ltimo recenseamento mon6rquico e o primeiro republicano evidenciou

conhecimento, e, at6, alguma adesdo, relativamente ds propostas de

mudangas politicas e institucionais anunciadas pela Repriblica.

De facto, n6o serd excessivo concluir-se que os sectores economicos

preponderantes, assim como as hierarquias e posig6es dos indivlduos e dos

grupos que os integravam, n5o tendo sido estruturalmente afectados, se

ajustaram is dindmicas das conjunturas politicas que caracterizaram o perlodo
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em estudo, dando espago d actuagSo de outros protagonistas na vida publica

eborense.

Sinal inequlvoco deste 0ltimo aspecto evidencia-se pela alteragdo da

composigio social das vereag6es eborenses durante esse mesmo per[odo. A

sondagem efectuada revela que a Rep0blica quebrou a preponderdncia que os

propriet6rios at6 ent6o tinham na direcqdo do municipio, substituindo-a por

elencos de composiqSo social mais diversificada, nos quais pontuavam, de

forma in6dita, administrativos e trabalhadores da produqdo, e consolidavam

posigSo os sectores letrados da sociedade eborense. Nesta 5rea, os not6veis

tradicionais - com enraizamento no grupo propriet6rios mais abastados do

concelho , cediam lugar a segmentos socio-ocupacionais at6 entSo

secundarizados ou ausentes do exercicio dos cargos pollticos.

Com base na investigagdo que desenvolvemos, e tamb6m em

informaq6es disponibilizadas por outros estudos sobre a sociedade eborense

de entdo, sustenta-se a interpretagSo de que a I Repfblica efectivamente

permitiu aos individuos com maiores habilitag6es acad6micas o acesso a

outros cargos na vida p0blica local e mesmo nacionals.

Refira-se, tamb6m, que esta reconfiguragSo e pluralizaq5o social da elite

politico-administrativa municipal coabitou com a manutengio da presenga dos

notdveis tradicionais em outros sectores da vida concelhia, fossem eles as

associag6es ligadas aos interesses agrlcolas e comerciais, as instituig6es

banc6rias e seguradoras, ou as sociedades agrlcolas e comerciaiss.

Conservando o protagonismo nestes sectores, e assumindo o papel de

interlocutores do municlpio em diversas mat6rias relativas d administragSo do

concelho, o grupo mantinha a preemin6ncia na sociedade local e n5o

descurava a possibilidade de reassumir a direcgdo do municipio. O retorno de

alguns dos seus representantes d vereagdo eborense durante a ditadura de

8 Sobre o protagonismo de individuos oriundos destas Sreas s6cio-ocupacionais na vida politica

eborense ao longo da I Reptblica cf., nomeadamente, os seguintes estudos de Manuel Bai6a, 2000,

op.cit.,pp.775-788 e idem, 2006, op. cit.,pp.102-103.

e Cf. Paulo Eduardo GuimarSes, 2007, op.cit., pp.157-193.
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Pimenta de castro e o sidonismo parecem indiciar isso mesmo, o mesmo se

inferindo sobre a presenqa de alguns elementos das familias da elite social

eborense na comissSo executiva no inicio do Estado Novo.

Tal hipotese interpretativa carece de investigagSo mais aprofundada

quanto aos efeitos dos processos e mudanqa de regime politico ao nivel das

sociedades locais: sobre as modalidades de relag6es entre o centro politico e

as periferias, sobre as disputas pelo poder no quadro local, entre outros

aspectos. Uma Srea a carecer de aprofundamento e susceptivel de originar

diversos estudos sobre o tema, dado que pouco se conhece sobre estas

quest6es tanto para o in[cio da I Repriblica como do Estado Novo.

No nosso caso, a tem6tica foi aflorada mediante a anSlise do processo de

construqSo das modernas infra-estruturas de 6gua e saneamento na cidade de

Evora. A sua morosidade permitiu-nos acompanhar, a partir deste tema, a

acaSo priblica da elite municipal eborense ao longo de todo o perlodo em

estudo, ou seja, em diferentes contexto de regime e sistemas de governo.

Foram identificadas as modalidades de mediagSo entre a sociedade local e o

centro politico protagonizadas pela elite municipal eborense, as alianqas

estabelecidas a nivel local, os condicionalismos, atribuig6es e margem de

actuagSo das diversas vereag6es e, tamb6m, o argumento central que

justificava o empenhamento no projecto.

Da reflexSo efectuada, infere-se que as diferentes vereag6es envolvidas

no processo situavam Evora entre as principais cidades da rede urbana

portuguesa, tanto em fungSo da importAncia do seu passado historico quanto

das coevas possibilidades de desenvolvimento - nunca objectivadas, de resto.

A concretizagSo do projecto, para al6m dos efectivos beneflcios em termos de

safde p[blica e de higiene e salubridade urbanas, era equacionada como a

prova de que a cidade contempor6nea mantinha a preemin6ncia do passado

sendo capaz de responder aos desafios da modernidade, corporizados por este

tipo de infra-estruturas.

Portim, as d6cadas decorridas entre a concepgdo do projecto e a sua

efectivagSo fragilizam o discurso sustentado pelas elites municipais eborenses.
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De facto, ao longo do s6culo XlX, Evora foi baixando de lugar no quadro da

hierarquia urbana portuguesa, ultrapassada por centros urbanos situados no

litoral ou por cidades do interior que, por efeitos da instalaqSo e

desenvolvimento de indristrias, mostraram maior capacidade de atracgdo de

efectivos populacionaisto. O destaque de Evora no quadro provincial do Sul do

pais assentava na sua centralidade enquanto cidade de serviqos

administragSo, seguranga, educagSo, nomeadamente - e na sua inscrigSo

numa regido produtiva assente num sector agrdrio de car6cter extensivo, com

incid6ncia na produgdo cereallfera. A vertente dos serviqos, Evora ia buscar

uma assinal6vel diferenciagSo ocupacional e social. Pela importdncia da sua

economia agricola, tipo de estrutura fundiSria e tendOncia de especializaqSo

produtiva, o concelho eborense apresentava um perfil de estratificagSo social

polarizado pelo acesso d posse da terra. A partir deste quadro torna-se menos

discrepante a recorrente invocaqio da importdncia da cidade face d sua

traject6ria no ranking das cidades portuguesas.

Os individuos que integraram a elite municipal eborense ao longo do

periodo em estudo demonstraram, pelo discurso elaborado em relagSo d

questSo das infra-estruturas, intuir sobre os limites do contributo das principais

funcionalidades da cidade para a sua manutengSo entre os principais centros

urbanos do pa[s. Dai o entendimento de que os seus pergaminhos hist6ricos

teriam um equivalente contempordneo na efectivagSo das modernas infra-

estruturas de saneamento, valorizadas pela sua dimensdo de progresso

tecnol1gico. Era, tamb6m, o impllcito reconhecimento da relativa debilidade do

sector industrial eborense, cujo maior dinamismo teria provavelmente

favorecido a posigio da cidade na hierarquia da rede urbana portuguesall.

to Cf. Teresa Barata Salgueiro, 1992, op. cit. e Ana Bela Nunes, 1989, op. cit..

11 Sobre as relag6es entre a industrializagSo e o crescimento urbano contempor6neo cf., entre a

extensa bibliografia existente, Jean-Luc Pinol, 1991 , Le monde des villes au XlXe. siecle, Paris,

Hachete, pp.34-44; para o caso espanhol cf. Mir5s Araujo, Jesus, 2006, Tradition and change in

southern Europe urbanization [http://hdl.handle.neU2183/820, consultado em 2008/09/14), para o

caso portugu6s cf., nomeadamente, Teresa Barata Salgueiro, 1992, op. cit., sobre Evora em

particular, cf. Helder Adegar Fonseca, 1996a, op.cit. e Paulo Eduardo Guimaries, 2006, op. cit..
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Tabela ne3.1 'Classes de idade dos recenseados e elegiveis do concetho de Evora

(1891 _ 1930)

(1)Com indicagSo de idade.
(2) A partir deste, todos os recenseamentos que usamos deixam de distinguir entre eleitores e elegfveis.

Fonte: RecenseamentosEleitoraisdoconcelhodeEvora(1891,1900, 1910, 1g11,.1915, 1g1g, 1g20e
1 es0).

Tabela ns3.2'M6dia de idades dos recenseados e dos elegiveis do concelho de Evora
(1891-1s30)

Fonte: Recenseamentos Eleitorais do concetho de Evora (1gg1, 1g00, 1910, 1911, 1915,191g,1g20 e
1 eso).

Classes de 21 - g0
ldade %- anoJ__l n"". Ele

31 -40

Rec. Eleo.

41 -50

Rec. Eleo.

51-60
o/

Rec. Eleo.

61 -70

Rec. Eleo.

>70
o/

Rec. Eleo

Tota!(1)

Rec. Eleo.
1 891

1 900
1910

19't 1

1e15 (2)

1918

1920
1 930

10,5 13,3
11,7 14,7
14,0 19,5

24,5 32,0

25,4

21 ,6
19,4

21.6

26,0
22,7
25,O

28,0

33,3
30,6
33,2

30,3

20,6

25,5
27,9
28

26,1 27,8
26,7 27,4
26,4 25,3

22,3 19,1

18,8

22,3
23,9
24.5

19,8 20,9
21 ,9 19,1

20,2 17,5

16,4 14,4

14,1

15,3

14,5

15,1

13,9

12,5

11,0

6,8

6,3

8,2

7,2

6.4

14,0

10,1

8,3

5,2

3,7 3,3
4,5 3,5
3,4 2,6
2,0 1,4

2,2
2,0

1,8

2,1

100 100

100 100
100 100

100 100

100

100

100

100

Datas

1 891

1 900
191 0
191 1

1915
1918
1920
1 930

Totais concelhios Freg. Extra-muros Freg. Intra-muros Freq. Burais
Rec. Eleg. Rec. Eleg. Rec. Eleg. Rec. Eleg.
47
47
46
41

40
42
42
42

47
45
43
39
40
42
42
42

49
48
45
43
36
43
40
41

46
45
38
40

45
46
45
40
41

41

43
42

46
45
44
39

48
49
48
43
39
42
40
41

48
46
43
39



Classes de
rendimentos

Recenseados
N o/o

Eleitores
N

Elegiveis
N

Desc.
100 - <200
200 - <400
400 - <800

800 - <1600
1 600 - <3200
3200 - <6400

>=6400
Totais

68 2,2
2396 78,9
269 8,9
240 7,9
41 1,5
13 0,4
5 0,2
2 0,1

3034 100

1

2112
73
7
0
0
0
0

21 93

0
96,3
3,3
0,3
0
0
0
0

100

67
284
196
233
41

13
5
2

841

I
33,8
23,3
27,7
4,9
't,5

0,6
0,2
100

Tabela ne4 - Distribuigao dos recenseados eborenses pelas classes de censo construidas
Totais concelhios

Tabela 4.1 - Recenseamento de 1891

Tabela 4.2 - Recenseamento de 1900

Classes de
rendimentos

Recenseados
N o/o

Eleitores
N /o

Elegiveis
N o/

Desc.
<5

5 -<10
10 -<20
20 - <40
40 - <80

80 - <160
160 - <320
320 -<640
640 - 1280

>12280

339
842
290
240
't35

95
60
40
20
I
2

16,4
40,6
14,0
11,6
6,5
4,6
2,9
1,9
1,0
0,4
0,1

1

635
135
116
27
17
6
1

0
0
0

0,1

67,7
14,4
12,4
2,9
1,8
0,6
0,1
0
0
0

338
207
155
124
108
78
54
40
20
8
2

29,8
18,3
13,7
10,9
9,5
6,9
4,8
3,5
1,8
o,7
0,2

Totais 2072 100,0 938 100 1 134 100,0

Tabela 4.3 - Recenseamento de 1910

Classes de
rendimentos

Recenseados
N o/o

Eleitores
N %

Elegiveis
N o/

Desc.
<5

5 -<10
10 -<20
20 - <40
40 - <80

80 - <160
160 - <320
320 -<640
640 - 1280

>1 280

805
682
265
247
186
114
73
25
17
8
3

33,1
28,1
10,9
10,1
7,6
4,7
3,0
1,0
0,7
0,3
0.1

1

507
162
135
72
21
11

2
0
0
0

0,1
55,7
17,8
14,8
7,9
2,3
1,2
0,2
0
0
0

804
175
103
112
114
93
62
23
17
8
3

53,1
11,6
6,8
7,4
7,6
6,1
4,1
1,5
1,1

0,5
0,2

Iotais 2425 100 911 100 1514 100

Fontes: Recenseamentos eleitorais do concelho de Evora (1891 , 1900 e 19'10)
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Tabela 2-Tabela de Frequdncia de Recenseados e de Categorias Ocupacionais por

Classes de Montantes de Recenseados. Dados concelhios (1891, 1911 e 1930)

1 891 1911 1 930

2000
5320
6710
6719
7210

1 1010
11020
12210
12310
12910
13100
1 3200
1 3950
1 3990
16240
16310

17140
20210
21230
21240
22000
22210
22230
22275
22490
22510
331 35
33930
37000
39390
39530
39960
51 020
531 90
551 30
58340
58930
59290
62410
62420
62460
62490
71150
72100
751 35
75400

0,1

0,0
0,1

0,0
0,1

0,1

0,0
0,'l
0,'l

0,1

0,0
0,1

0,0
0,1

0,1

0,0
0,0

0,0

0,0
0,1

0,1

0,1

0,0
0,0
0,1

0,0
0,0
0,1

0,1

0,1

0,0
0,0

0,1

0,0
0,1

0,1

0,0
0,1

0,0

0,0
0,0
0,1

0,0
0,1

0,0

0,0

2000
3000
3135
5320
631 0

681 0
7110

1 10't 0
11020
12110
12210
12310
12410
'13200

1 3320
1 3940
15915
16310
20210
21230
22110
22240
22440
22490
31020
33930
33940
37000
37030
37040
38020
391 40
39390
39960
39990
5321 0
54020
55220
58930
59990
62420
62460
64960
64990
71150
72100

0,1

0,0
0,0
0,1

0,0
0,1

0,1

0,1

0,0
0,1

0,1

0,1

0,'l
0,1

0,1

0,0
0,1

0,0
0,1

0,0
0,0
0,1

0,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,1

0,0
0,0
0,0
0,1

0,0
0,0
0,0
0,1

0,0
0,0
0,0
0,1

0,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,1

1400
1420
281 0

31 10

5400
631 0

651 0
7210

1 1010

12410
13320
13950
13990
15915
1 7000
21240
22110
22240
22440
22490
33930
36020
37040
38040
39140
39390
39990
45220
45240
5321 0

54020
551 30
59290
72100
73210
75710
76000
77190
77310
77320
77390
77660
79130
79620
79640
81120

0,0
0,0
0,0
0,0

0,1

0,0

0,0
0,1

0,0

0,'l

0,0
0,1

0,0
0,0
0,1

0,0
0,0
0,0
0,1

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0



75655
75710
76100
76145
77320
77330
77990
791 30
7931 0

79640
81 930
83220
84220
87350
8921 0
92625
94220
94960
97130
98320
98990
9991 0

1

2

2

3
4
2
3

2
3

1

3

2
3
1

4

1

4

1

2

1

1

2

0,0
0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0
0,1

0,1

0,1

0,0
0,1

0,0
0,1

0,0

0,1

0,0

0,0
0,1 3

6100
7110

12410
22110
22610
37030
38040
39340
41020
45220
58940
59990
62440
62890
73210
831 90
88050
89930
92110
951 40
951 60
95420

6
5

5

5

8
9
I
6
I
7

8

9
5
b

5

5

7
5
6

7
7

8

o,2
o,2
0,2
0,2
0,3

0,3
0,3
o,2
0,3
o,2

0,3
0,3
o,2
0,2
0,2
0,2
0,2
o,2

0,2
0,2
0,2
0,3

o

ro
o
U)oo
(J

4.8
1 3020
31 040
32120
33110
39140
41025
451 30
77610

18
18

13

17

15

14

19

17

0,6
0,6
o,4

0,6
0,5
0,5
0,6
0,6

oN
o
ooa
(U

o

75710
76000
77320
77410
77460
77540
791 30
7931 0
79620
79640
81120
81 925
81 930
83220
83920
8551 0

88050
8921 0

92625
94220
94960
95140
95160
98430
98500
98690
99998

2

2
3

1

1

1

2

1

1

2
1

1

1

2
1

1

2

4
1

1

2

2

3
4
2

2

1

0,1

0,1

0,1

0,0
0,0
0,0
0,1

0,0
0,0
0,1

0,0
0,0
0,0
0,1

0,0
0,0

0,1

0,1

0,0
0,0
0,1

0,'l
0,1

0,1

0,1

0,1

0,0
7210

1 3990
21110
21240
22000
22210
31040
32120
331 20
38040
39340
51020
531 00
5401 0
55130
59290
62890
73210
77310
77330
84220
92620
971 30

6
5
8
5
7

7

6
7
5

8

6
I
5
I
6
7

7

8
5
7

7
8

9

o,2

0,1

o,2
0,1

0,2
0,2
0,2
0,2
0,1

o,2
0,2

0,2
0,'l
0,3

0,2
0,2
0,2
0,2
0,1

0,2
0,2
0,2
0,3

o

ro
oao
(6

o

4.5
6100
6710

12

10

0,3
0,3

o

83220
83590
8731 0

88050
89200
8921 0

92625
94220
98320
98420
98690
99998

2
1

2

1

1

2
1

4
4
2
1

3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1

0,1

0,0
0,0
0,1 1.1

532U

6710
6810
71',to

12110
12310
21230
22000
22210
32120
331 20
3331 0

39340
51 020
53100
5401 0
55140
55290
55840
611't5
62440
62490
77330
81 925
84100
84220
8551 0
87340
98300
99900

7

8

5

I
6

6
7

I
I
7

5
9

7

5
6

7

6
9
5

9
5

5

6
5

5

6

7

9
5
5

u,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2
0,2
0,2
0,2
0,1

0,2
0,2

0,1

0,1

o,2

0,1

o,2
0,1

0,2
0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2
0,2
0,1

0,1

o

to
ooa
(I,

o

4.4
2000
61 00

13200
22230
22520
33135
37000
37030
38090
39960

12

15
15

14

14

11

11

10

17
10

0,3

0,4
o,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,4
o,2

oN
o
oao
(5

o



80320
83930
87340
931 20
95990

9
12

10

11

14

0,3

0,4
0,3

0,4
0,5 2

22520
551 40
57030
61270
62210
62430
77120
79100
81 925

21

22
28
30
3'l
33
29
34
30

0,7
0,7
0,9
1,0

1,0
1,1

1,0
1,1

1,0

o
$

o
AI
o)a
u,
(d

o

8,5
14120
30000
58320
61110
61220
81 000
83110
94990
98620

45
70
51

48
47
65
41

40
40

1,5
2,3
1,7
1,6

1,5

2,1

1,4
1,3

1,3

o
@

o
$
q)
oa
(U

o

14.7

58220
951 20
80110
41030

95
107

110

119

3,1

3,5
3,6
3,9

o
@

o
@

o 14.2
61115

-1

62105

185
584
663

6,1
't9,2

21,9

o(o

o 47,2

1 7000
22230
22520
22610
331 35
41020
45220
55140
62410
62440
62490
80320
83930
87340
92110
931 20
95420
95990
97415
9991 0

15

11

18

10

15

16

10

10

11

12

12

10

17

12

19
't8

14

16

14

10

0,4
0,3

0,5

0,3
o,4

0,5

0,3

0,3

0,3

0,3
0,3

0,3

0,5

0,3

0,5
0,5

o,4

0,5

0,4

0.3 8
1 3020
't4120

33110
38090
45130
57030
58940
61115
61270
77120
77610
791 00

2',1

35
38
24
21

30
36
30
28
33
25
31

0,6
1,0

1,1

0,7
0,6
0,9
1,0

0,9
0,8
1,0

0,7
0,9

o
$

o(\I
ooo
G
o

10.2

58220
58320
61220
62210
62430
83110

74

62
60
48
43
43

2,1

1,8
1,7

1,4

1,2

1,2

o
@

o
$
ooa
(6

o
9,5

41025
30000
98620
58330
58340
41030
95120
81000
61110
94990
80110

80
83

83

91

96
98
106

108

123
123
126

2,3
2,4

2,4

2,6

2,9

2,8
3,1

3,1

3,6
3,6

3.6

o
@

o
@

o
(U

O

32.3
-1

62105

375
707

10,8

20,4

o:(ot-
31,3

Total 3459 100,0

58340
61270
80320
92620
931 20
951 40
95420
95990
98430
98500

11

16

17

16
17

14

15

17

11

19

0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3

o,4
0,4
0,3

0,5 6
1 3020
14120
31 040
33110
57030
62420
62430
77120
77610
791 00
83110
83930
92110
971 30
97415

36
22
23

33

33
25
39
22

25
29
39
37
29
25
39

0,9
0,5
0,6
0,8
0,8
0,6
1,0

0,5
0,6
0,7
1,0

0,9
o,7
0,6
1,0

o*
oN
ooo([
o

11,2
2 't11 0
41020
41 030
451 30
58940
61220
62210
62410
98620

70

50
52
66
72
47
58

66
46

1,7
't,2

1,3
1,6
1,8
1,2
't,4

1,6
1,1

o
@

o
$
ooa
(U

()

12,9
61110
58320
81 000
95120
58220
80110
41025

89
103

121

125
141
't52

154

2,2
2,5
3,0
3,1

3,5
3,7
3,8

o(O

o
@
q)
oo
(U

o
21.8

30000
58330
94990

-1

62105

162
170
176
263
836

4,0
4,2
4,3
6,5

20,6

o(o

o
39.6

Total 3031 99,9

Missing 3 0,1

3034 too,o

otal 4057 100

Missing 1



Tabela 3 - Recenseados, designag6es ocupacionais e categorias ocupacionais.
indice de crescimento e corretagio. Dados concethios (base 100 = 1930)

Fontes: Recenseamentos Eleitorais do conselho de Evora (1891, 1910, 1911, 918 e 1930).

Tabela 4 - Evolugdo dos indices dos montantes de recenseados e de categorias
ocupacionais. Totais concelhios e por grupos de freguesias (base 100= 1930)

Tabela 5 - Distribuigio dos recenseados eborenses pelas categorias
ocupacionais. Totais concelhios (1891, 1991 e 1930)

Anos 1 891 1910 191 1 1918 1930 Conelagio

N lndice N lndice N lndice N lndice N lndice

Flecenseados 3031 75 2425 60 3459 85 3480 86 4057 100

Designag6es

Ocupacionais
247 73 274 81 311 91 325 96 340 100 0,8

Categorias

Ocupacionais
130 92 132 96 142 100 139 98 143 100 0,6

Anos 1 891 1910 191 1 1918 1 930

Recenseados
56 Extra-muros
Freg. lntra-muros
Freo. Rurais

N lndice N lndice N lndice N lndice N lndice
3031 75
26 53
118 83
42 67

2425 60
37 76
129 91

37 59

3459 85
37 76
142 100
55 87

3480 86
52 106
133 94
61 97

4057
49
142
63

100
100
100
100

Totais 130 92 132 93 142 100 139 98 143 100

Fontes: Recenseamentos Eleitorais do conselho de Evora (1 891 , 1910, 19'1 1 , 918 e 1930).

Classes de
montantes de
recenseados

1 891 191 1 1 930

N
A B

N
A
o/o

B
N

A B

<5

5-<10
10 - <20

20 - <40

40 - <80

80 - <160

>1 60

69
22

14

I
9

4

3

53,1

16,9
'10,8

6,9

6,9

3,1

2.3

4,3

4,8

6,2

8,5
't4,7

14,2

47.2

70

22

19

12

6

11

2

49,3

15,5

13,4

8,5

4,2

7,7

1.4

3,8
4,5

8,4
't0,2

9,5

32,3

31 .3

58

29

20

15

I
7

5

40,1

20,4

14,1

10,6

6,3

4,9

35

2,2

4,4

6,9

11,5

12,9

22,4

39.5
TOTAIS 130 100 100 142 100 100 143 100 100

) Categorias ocupacionais em cada classe de recenseados em n(meros
absolutos; A) Percentagem de categorias ocupacionais por cada classe de recenseados em



relaqao ao respectivo total de categorias; B) Percentagem do total de recenseados apurada
para cada uma das classes de recenseados.

Fonte: "Lista de lndexagdo das Designag1es Ocupacionais Eborenses segundo os
critdrio da HISCO. Dados concelhios 1891, 1911 el930", (Tabela 1 deste Anexo).

Tabela 6 - Distribuigio dos recenseados do concelho de Evora pelos grupos
ocupacionais'maior'da HISCO (1891 - 1930)

Anos
OcuoacOes

1 891
ol

1910
ot

1911
ol

1918
Yo

1 930
Yo

-1

0
1

2
3

4
5
6
7
8
I

19,3
0,7
3,1

1,4
5,5
5,5
7,4

34,8
3,8
10,1

8.3

16,5
1,8
3,9
1,8
9,3
8,7
10,4
19,4
4,9
12,1

11,3

10,8
1,1

2,9
2,2
6

6,5
't2,9

31,4
3,7
9,7
12.7

11

1,3
3,1

2,1

6,8
7,4
9,8
29,7
3,3
11,4
14,2

6,5
1,7
2,5
3,2
7,7
8

14,2
29,5
2,5
10,1

14,2
Total 100 100 100 100 100

Fonte: Recenseamentos eleitorais dos concelho de Evora: 1891 , 1910, 191 1, 1918 e 19130.

Tabela 7 -.Distribuigio dos recenseados das freguesias intra-muros do concelho
de Evora pelos grupos ocupacionais'major'da HTSCO (1891 - 1gg0)

Anos
Ocuoac5es

1 891
o/o

1910
ot

191 1 1918
ot

1930
ot

-1

0
1

2
3
4
5
6
7
8
I

16,4
1,3

5,0
't,2

10,4
9,3
12,8
9,1

5,2
17,5
1't,9

14,4
2,5
5,1

1,8
13,2
10,6
15,1

4,2
5,5
15,9
11.7

10,4
2,0
4,9
2,3
10,1

9,5
21,4
5,8
4,9
14,9
13,9

9,4
2,1

5,1

2,2
10,3
11,2
15,4
7,6
4,3
17,0
15.2

6,3
2,5
4,0
3,3
11,9
11,6
20,1

8,2
3,2
14,',|

15,0
Total 100 100 100 100 100

Fonte: Recenseamentos eleitorais do concelho de Evora: 1891 , 1910, 191 1 , 1918 e 19130.
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