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Localização/ Location FEUC 

 

 

 

 
 

 

Faculdade de Economia/Faculty of Economics - Universidade de Coimbra 

Av. Dr. Dias da Silva, 165. 3004-512 COIMBRA 

 

GPS: 40.214698 -8.408988 

 

 

Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) dispõem de 3 linhas de 

autocarros que servem a FEUC 

Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) have 3 bus lines serving FEUC 

 

Linha/Line 4 Olivais – António Granjo, R. - Esc. S. Bartolomeu 2 (Estação 

Nova) - Dias Da Silva, Av. - Olivais - Sent. Desc. 

 

Linha/Line 37 Vale Flores – Mota Pinto, Largo Prof. (Rotunda 2) - H.U.C. - 

Sul - Dias Da Silva, Av.- Fac. Economia - Sent. Asc. - Paulo Quintela, R. (Vale 

Das Flores-Meio Da Rua) Sent. Est. Beira 

 

Linha/Line 103 Olivais – António Granjo, R. - Esc. S. Bartolomeu 2 (Estação 

Nova) * Larga, R. - Universidade - Sent. Praça D. Dinis * Dias Da Silva, Av.- 

Fac. Economia - Sent. Asc. 
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Comissão Científica / Scientific Committee 

 

 

Leonor Freire Costa (ISEG, UL) – Presidente 

António Rafael Amaro (FEUC, CEIS20) 

Benedita Câmara (Universidade da Madeira) 

Flávio Miranda (FLUP) 

José Luís Cardoso (ICS, UL) 

Lisbeth Rodrigues (GHES - ISEG, UL) 

Rui Pedro Esteves (Graduate Institute of International and Development 

Studies - Geneva) 

 

 

 

 

Comissão Organizadora / Organising Committee 

 

 

Álvaro Garrido (FEUC, CEIS20) - Presidente 

António Rafael Amaro (FEUC, CEIS20) 

Carlos Manuel Faísca (UC, CEIS20) 

Dulce Freire (FEUC, CEIS20) 

Luís Bernardo (FEUC) 

João Rodrigues (FEUC) 

João Garra (Estudante PhD, FEUC)  
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Agenda 
 
 

 Friday 15 July Saturday 16 July 

09.10-

09.30 
Opening Session  

09.30-

11.00 
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1.1 

Session 

1.2 
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1.3 
 

Session 

4.1 

Session 

4.2 

Session 

4.3 

Session 

4.4 

11.00-

11.30 
Coffee-break Coffee-break 

11.30-

13.00 
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2.1 
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2.2 
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2.3 

Session 

2.4 

Session 

5.1 

Session 

5.2 

Session 

5.3 

Session 

5.4 

13.00-

14.30 
Lunch Lunch 

14.30-

16.00 

Session 

3.1 

Session 

3.2 

Session 

3.3 
 

Session 

6.1 

Session 

6.2 

Session 

6.3 

Session 

6.4 

16.00-

16.30 
Coffee-break 

Visit to Uptown Coimbra 

(World Heritage Site) 

17.00-

18.30 

Plenary Session 

Keynote Speaker 

18.30-

20.00 
General Assembly 

 
Room session: .1 – Sala 4.1; .2 – Sala 4.2; .3 – Sala 4.3; .4 – Sala 4.4.  

Open session, Plenary Session and General Assembly – Anfiteatro 4.1 
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Keynote Speaker – Vinita Damodaran 

Português 

“A new history for the Anthropocene: Mapping the environmental history and 

natural heritage of India; Forests, Sacred Groves, Mining and communities.” 

Vinita Damodaran é uma historiadora que se tem dedicado ao estudo da Índia 

e cujo trabalho pretende potenciar o diálogo sobre o desenvolvimento 

sustentável no Global South. Tem investigado temáticas que abrangem desde 

a história social e política de Bihar até à história ambiental do sul da Ásia, 

incluindo a utilização de registos históricos para compreender as alterações 

climáticas no Oceano Índico. As suas publicações incluem Broken Promises, 

Indian Nationalism and the Congress Party in Bihar (1992); Nature and the 

Orient, Essays on the Environmental History of South and South-East Asia 

(1998); Post Colonial India, History Politics and Culture (2000); British empire 

and the natural world: environmental encounters in South Asia (2010); East 

India Company and Geography in Britain after the second World War (2019); 

Commonwealth Forestry and Environmental History, Empire, Forests and 

Colonial environments in Africa, the Caribbean, South Asia and New Zealand 

(2020). 

É autora de vários artigos em revistas de elevado impacto com especial 

destaque para problemáticas em torno de alterações ambientais, bem como 

identidade e resistência na Índia Oriental. Concluiu o Mestrado na 

Universidade Jawaharlal Nehru e o Doutoramento na Universidade de 

Cambridge. Atualmente, dirige o Centro de História Ambiental Mundial de 

Sussex que acolhe vários projetos de investigação, entre os quais um projecto 

por si coordenado sobre a história botânica e meteorológica do Oceano 

Índico e financiado pela Arts and Humanities Research Council. No âmbito da 

atividade científica aí desenvolvida, o Centro de História Ambiental Mundial 

colabora com British Library, Royal Botanic Gardens e várias organizações 

internacionais tanto na Índia como noutros locais - Botanical Survey of India; 

Botanical Survey of India; Mcgill University Canada, entre outros.  Vinita, além 

de supervisionar 6 doutoramentos e colaborar com vários pós-doutorados, é 

coeditora da série Palgrave em História Ambiental Mundial. 
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Keynote Speaker – Vinita Damodaran 
 

English 

“A new history for the Anthropocene: Mapping the environmental history and 

natural heritage of India; Forests, Sacred Groves, Mining and communities.” 

Professor Damodaran is an historian of modern India, interested in sustainable 

development dialogues in the global South. Her work ranges from the social 

and political history of Bihar to the environmental history of South Asia, 

including using historical records to understand climate change in the Indian 

Ocean World. Her publications include Broken Promises, Indian Nationalism 

and the Congress Party in Bihar (1992);  Nature and the Orient, Essays on the 

Environmental History of South and South-East Asia (1998); Post-Colonial 

India, History Politics and Culture (2000); British Empire and the natural world: 

environmental encounters in South Asia (2010); East India Company and the 

Natural world (2014); Climate change and the Humanities (2017); Geography 

in Britain after the second World War (2019); Commonwealth Forestry and 

Environmental History, Empire, Forests; and Colonial environments in Africa, 

the Caribbean, South Asia and New Zealand (2020). 

She is also the author of several articles in established journals. She is 

particularly interested in questions of environmental change, identity and 

resistance in Eastern India. An experienced researcher and teacher, she has 

an M.Phil from JNU and a PhD from Cambridge. She is the director of the 

Centre for World Environmental History at Sussex. The centre is host to 

several research projects and several research associates. Dr Damodaran has 

had several research grants for her work from the ESRC, the Leverhulme 

Trust, the British Academy and the AHRC. She is currently leading an AHRC 

network project on the botanical and meteorological history of the Indian 

Ocean and is working on two projects, one with the McGill university and the 

second with Noragric. The centre collaborates actively with Kew Gardens, the 

British Library, the U.K. Met office and several international institutions both 

in India and elsewhere such as JNU, the Botanical Survey of India, Kolkata, the 

Indian Museum, Kolkata, the Forest Research Institute, Dehradun, and Mcgill 

University, Canada and IDS, Sussex. She is engaged in building up the profile 

of South Asian studies and environmental history at the University of Sussex 

and internationally. She currently supervises 6 PhD students and is mentoring 

several post-doctoral scholars. She is also co-editor of the Palgrave series in 

World Environmental History. 
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Sessão de Abertura / Opening Session: 09.10-09.30 

 

Álvaro Garrido, Diretor da Faculdade de Economia da Universidade de 

Coimbra e Presidente da Comissão Organizadora do XLI Encontro da APHES 

/ Director of the Faculty of Economics from University of Coimbra and 

President of the Organising Committee of the XLI APHES Conference 

Amélia Polónia, Presidente da APHES / President of APHES 
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Sessão/Session 1.1 • 15 Julho/July • 09:30 – 11:00 

Sala / room 4.1 

Tema / Theme Paper 1 Paper 2 Paper 3 

Política 

Monetária e 

Crédito 

em Portugal 

The Cross of 

Gold: Brazilian 

Treasure and the 

Decline of 

Portugal 

Putting Socialism 

in a drawer: the 

'77-80 Economic 

Plan' and the first 

Stand-by 

Agreement with 

the IMF 

Not all that 

glitters is gold: 

pawnshop loans 

in 19th century 

Portuguese 

friendly societies 

Chair: 

Luciano Amaral  

(NOVA SBE) 

Nuno Palma  

(Univ. Manchester) 

Ricardo Noronha 

(IHC – NOVA FCSH) 

Renato Pistola  

(ICS – U. Lisboa) 

 

1.1.1. The Cross of Gold: Brazilian Treasure and the Decline of Portugal 

Nuno Palma 

As late as 1750, Portugal had an output per head considerably higher than 

those of France or Spain. Yet just a century later, Portugal was Western 

Europe’s poorest country. In this paper we show that the discovery of massive 

quantities of gold in Brazil over the eighteenth century played a key role for 

the long-run development of Portugal’s economy. We focus on the economic 

resource curse: the loss of competitiveness of the tradables sector manifested 

in the rise of the price of non-traded goods relative to traded imports. Using 

original price data from archives for four Portuguese regions between 1650 

and 1800, we show that a real exchange rate appreciation of about 30 percent 

occurred during the eighteenth century, which led to a loss of the 

competitiveness of national industry from which the country did not recover 

until considerably later. 
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1.1.2. Putting Socialism in a drawer: the '77-80 Economic Plan' and the first Stand-
by Agreement with the IMF 

Ricardo Noronha 

In 1977, only a year after the Constitution of the Portuguese Republic was 

passed, the government of the Socialist Party, led by Mário Soares, approved 

a 'Medium-Term Economic Plan'. Assembled by a team led by Manuela Silva   

- comprising several economists and Engineers who, like herself, enjoyed a 

long experience of planning under the Planos de Fomento of the Estado Novo 

- the '77-80 Plan' was based on a matrix system similar to the one used by the 

Commissariat Génerale du Plane in France. Its main goal was to bring down 

unemployment and attain a greater degree of economic independence, 

trough a mix of import-substitution measures and State-led development 

projects. Although the prospect of economic planning had been highly 

cherished by the Socialist Party, both during the electoral campaign and in 

the program of the I Constitutional Government, the '77-80 Plan' was never 

implemented. Instead, the Government opted for a stand-by agreement with 

the International Monetary Fund, arguing that the negative economic legacy 

of the Revolution, along with the goal of European integration, left no choice 

other than putting 'socialism in a drawer'. The aim of this paper is twofold: on 

the one hand, to analyse the '77-80 Plan' and compare it with the Stand-by 

Agreement signed with the IMF, in 1978, so as to understand whether an 

alternative strategy was viable at the time; on the other, to establish a 

productive dialogue with world-system analysis and  Governmentality 

studies, in order to understand the prospects and limits of economic planning 

in a semiperipheral social formation. 
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1.1.3 Not all that glitters is gold: pawnshop loans in 19th century Portuguese 

friendly societies 

Renato Pistola 

Despite the development of a modern banking system and the progressive 

banking innovation that Portugal experienced from the first quarter of the 19th 

century onwards, pawnbroking, one of the oldest forms of credit, continued 

to play a key role in the credit system until the transition to the 20th century. 

This was especially true for loans to the poorer classes. 

Friendly societies, mainly composed of members of the working classes and 

covering the whole Portuguese territory, had pawn loans as their main 

financial activity. It is likely that they established themselves as the main 

Portuguese pawnbrokers in the 19th century. However, apart from Montepio 

Geral, by far its largest institution, they never achieved a prominent place 

among Portuguese credit institutions. 

This paper analyses the reasons for their reduced role as credit institutions in 

the Portuguese financial system. We find that the explanations for their 

reduced affirmation derive from the competition that came from the new 

banking institutions, which kept pawn loans as the main form of their credit 

activity. Hence more, despite their apparent simplicity, pawn loans activity 

required great logistics and presented risks that friendly societies were not 

able to take over. 
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Sessão/Session 1.2 • 15 Julho/July • 09:30 – 11:00 
 

Sala / Room 4.2 

 

Tema / Theme Paper 1 Paper 2 Paper 3 

Representações e 

autorrepresentações 

do género entre 

Portugal e Espanha 

(séculos XVI-XX): 

contributos de 

investigações em 

curso 

Catarina ou Filipe? 

As representações 

do género e o seu 

peso para a 

resolução da crise 

sucessória 

portuguesa de 

1580 

Representações e 

autorrepresentaç

ões femininas na 

esfera 

inquisitorial 

(Século XVII) 

Representaciones 

femeninas en una 

España en 

tiempos de 

cambio (1970-

1979) 

Chair: 

Mariana Muñoz 

(CHAM – NOVA FCSH) 

Catarina Monteiro 

(CIDEHUS – Univ. 

Évora) 

Indira Leão 

(NOVA FCSH) 

Beatriz Castro 

(Univ. de Cádiz) 

Organização: Catarina Monteiro (CIDEHUS – U. Évora) & Mariana Meneses Muñoz (CHAM – NOVA 

FCSH) 

 

Este painel tem como eixos centrais a representação e autorrepresentação do 

género nos territórios ibéricos desde os inícios da Época Moderna até ao 

século XX. Como indicam diversos autores, estes dois elementos são 

fundamentais para o estudo das formas de construção da identidade que, 

segundo Roger Chartier (2005), é a exibição de uma presença numa 

determinada sociedade. A autorrepresentação é uma forma do sujeito se 

perceber de maneira subjetiva face ao mundo, com uma forte influência dos 

diferentes processos socioculturais, umas vezes de maneira individual, outras 

de forma coletiva. 

A mais recente produção historiográfica aborda as formas de agency, 

experiências e identidades femininas (e masculinas) representadas em 

diversos vestígios documentais e materiais (Roe & Andrews, 2021). As 

presenças e interações em contextos diversos entre ambos os sexos ajudaram 

a estabelecer a imagem das mulheres como sujeitos políticos ativos, 

transformando-as em objetos historiográficos semelhantes aos homens 

(García Cuesta, 2017; Muñoz e López, 2015). Desta forma, entendemos o 

género como uma categoria de análise, não excluindo um do outro, uma vez 

que “todas as sociedades conhecidas têm espaços, comportamentos e 

actividades de género pré-determinados” (Bock, 1989).  



 

 

11 

Assim, este painel pretende contribuir para a discussão, desde uma 

perspetiva de longa duração, das construções das identidades políticas, 

religiosas e sociais do género, focando-se em três pontos de análise: 1) a 

idealização dos papéis dos géneros adequados à sucessão régia portuguesa, 

num contexto de crise; 2) a representação do feminino perante instituições 

tradicionalmente masculinas, como foi o Tribunal do Santo Ofício; e 3) a 

incorporação e reenquadramento das mulheres artistas durante a última 

etapa da Espanha franquista. 

Estas perspetivas são exemplos dos constantes encontros entre os sexos e as 

discussões acerca dos lugares que, tanto o feminino como o masculino, 

deveriam ocupar segundo os diferentes momentos da história. 

 

1.2.1. Catarina ou Filipe? As representações do género e o seu peso para a 
resolução da crise sucessória portuguesa de 1580 

Catarina Monteiro 

A questão da crise sucessória portuguesa (1578-1581) foi já muito debatida 

pela historiografia nacional e internacional, existindo, inclusive, uma 

multiplicidade de documentação (publicada e inédita) para este período. 

Também as candidaturas dos vários pretendentes foram estudadas com mais 

ou menos profundidade, dando-se um claro destaque, fruto da própria 

conjuntura, às de Filipe II de Espanha, D. António, prior do Crato, e D. 

Catarina, infanta portuguesa e duquesa de Bragança. Excluindo-se D. António 

por motivos de ilegitimidade, D. Catarina figurou como a candidata com uma 

posição equivalente à do monarca castelhano. 

Filha da duquesa D. Isabel e do infante D. Duarte, irmão do rei D. João III, D. 

Catarina era neta do 4º duque de Bragança, D. Jaime, e do rei D. Manuel I. O 

seu primo, Filipe II, era filho do rei-imperador Carlos V e da infanta-

imperatriz D. Isabel, irmã mais velha de D. João III, e, por isso, também ele 

neto de D. Manuel I. Desta forma, a nível de parentesco, ambos detinham os 

mesmos direitos à coroa portuguesa. No entanto, a questão de género surgiu 

bastante cedo. 

Apesar de não existir uma lei sucessória clara, os “varões” teriam uma 

posição privilegiada em relação às “fêmeas”, pelo que os partidários da 

infanta-duquesa rapidamente elaboraram estratégias para combater essa 
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«desvantagem». Uma delas implicava utilizar o direito de representação. 

Beneficiando desta prerrogativa, D. Catarina estabelecia-se como 

representante do pai, o infante D. Duarte, enquanto, por outro lado, Filipe II 

tomava o lugar da sua mãe, a imperatriz D. Isabel. 

Porém, o género dos dois candidatos não sofria alterações e, por isso, o 

debate em torno deste quesito manteve-se acesso e particularmente decisivo. 

A necessidade de apontar as (in)conveniências de cada género permanecia 

numa escala de importância elevada, revelando várias características do 

pensamento político, jurídico e social da época. Ao defenderem Filipe II e D. 

Catarina, os juristas – e outros autores – apresentavam, por escrito, os 

atributos que o masculino e o feminino deveriam ou não ter para serem 

capazes de assumir a coroa de um reino. 

Assim, o nosso objetivo é: a) compreender de que forma são retratados os 

dois géneros na defesa dos direitos de D. Catarina e Filipe II (em textos 

jurídicos, cartas, entre outros.); b) identificar as características de cada um e 

contrapô-las com outros casos; e c) determinar se essas foram decisivas para 

a resolução do pleito sucessório português. 

 

1.2.2. Representações e autorrepresentações femininas na esfera inquisitorial 
(Século XVII) 

Indira Leão 

As representações femininas durante a Época Moderna em Portugal, assentes 

nos discursos das principais autoridades médica, jurídica e religiosa, têm 

origem numa longa tradição multissecular que remonta à Antiguidade 

Clássica. Estas principais autoridades influenciaram-se mutuamente para 

fixar e legitimar uma posição normativa dominante face ao género feminino, 

calcada na sua fragilidade e inferioridade biológicas. Deste modo, a 

existência de diferenças biológicas inatas entre o género feminino e 

masculino legitimava a submissão do primeiro ao segundo. O homem era 

essencial para evitar que a instabilidade e imaturidade femininas as 

desviassem para a desonra e pecado. Esperava-se que todas as mulheres 

seguissem um modelo de feminilidade aliado à honra, submissão e respeito 

incondicionais ao homem, que as aproximava da figura de Maria, 

contrapondo-se com a de Eva, mulher irretratável, responsável pela tentação 

e perdição do homem. 
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Tendo em consideração a existência deste modelo de feminilidade inferior e 

desigual em relação ao masculino, pretendemos com esta comunicação 

perceber até que ponto estas conceções em relação às mulheres 

influenciaram o procedimento inquisitorial durante o século XVII. Para 

podermos dar resposta a esta questão, recorreremos ao Regimento de 1640, 

corpus normativo da Inquisição Portuguesa, cuja vigência foi a mais longa de 

todos os Regimentos inquisitoriais, e também a dez processos inquisitoriais 

dirigidos contra mulheres que cometeram crimes de sodomia heterossexual, 

feitiçaria, blasfémia e visões durante a segunda metade do século XVII, 

comparando a teoria e a praxis inquisitorial. Com estas fontes, 

identificaremos a existência de representações diferenciadas do género 

feminino e masculino que influenciariam uma atuação inquisitorial distinta 

para ambos, através da forma de tratamento conferida aos denunciantes e 

réus, à atribuição das sentenças e também aos métodos de tortura utilizados. 

Além do estudo da conceção normativa inquisitorial face ao feminino, 

recorrendo à análise dos processos inquisitoriais acima enunciados, 

objetivamos enunciar as autorrepresentações das rés relativamente ao 

género feminino, que podem ser identificadas no momento das suas 

confissões e quando formavam defesa com procurador.  

Em suma, esta comunicação pretende expandir o conhecimento acerca da 

presença e influência femininas no Tribunal do Santo Ofício durante o século 

XVII, através da análise das representações e autorrepresentações sobre o 

género feminino na instituição. 

 

1.2.3. Representaciones femeninas en una España en tiempos de cambio (1970-

1979) 

Beatriz Fernández de Castro 

Este estudio se centra en analizar los vínculos entre el feminismo y las obras 

de mujeres artistas españolas desarrolladas en la década de 1970 en España, 

en el contexto de cambio político entre los últimos años de la dictadura y la 

transición a la democracia. 

Hay que tener en cuenta que en este momento se está produciendo una 

incorporación masiva de mujeres a las facultades de Bellas Artes y a la 

militancia política, vinculándose en muchos casos al movimiento feminista. Es 
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necesario, pues, repensar los enfoques parciales que se esconden bajo esta 

pretensión de universalidad que hacen prevalecer y perpetuar a lo largo de 

los años los relatos y discursos histórico-artísticos tradicionales. 

La hipótesis de esta investigación es la existencia de una producción artística 

realizada por mujeres en el contexto del tardofranquismo y la transición 

democrática que se vincula con el pensamiento feminista de segunda ola y 

que fue marginada tanto por la crítica como por la historiografía del arte 

tradicional. 

El objetivo principal es probar la existencia de una iconografía propiamente 

femenina y mostrarla desde el vínculo con el movimiento social en defensa de 

la igualdad de las mujeres surgido en ese periodo de transición política para 

analizar la conexión entre arte y feminismo en este contexto. Además, 

examinaremos cómo sus obras pueden interpretarse como una crítica al 

patriarcado y cómo su producción incidió en los discursos del arte español 

contemporáneo, de una clara visión androcéntrica transmitida y reforzada a 

lo largo de las décadas. 

El enfoque de género permite la incorporación de las mujeres a aspectos 

relacionados con la producción artística y con la historiografía y la crítica de 

arte, tradicionalmente vinculados a modelos que no reflejan la realidad 

global. En este sentido, desde la década de 1970 se inicia un debate en torno 

a la idea del arte que hemos aprendido (Nochlin, 1971). Además, no podemos 

ignorar las nuevas líneas de debate en torno al cuerpo de análisis de género 

en la década de los noventa. En ellos se enfatiza el significado binario de 

codificación del lenguaje y se considera fundamental deconstruir la narrativa 

científica previa para descubrir el sexismo presente en todo el conocimiento 

que heredamos (Scott, 1990). Por eso consideramos fundamental examinar e 

interpretar las fuentes iconográficas, ya que nos aportan información sobre su 

contenido femenino, feminista y la problemática social del momento. 

 

 

 

 



 

 

15 

Sessão/Session 1.3 • 15 Julho/July • 09:30 – 11:00 
 

Sala / Room 4.3 

 

Tema / Theme Paper 1 Paper 2 Paper 3 

Perspetivas 

económicas e 

financeiras de 

longo prazo 

Energy 

transitions in the 

city:  Lisbon 

from 1854 to 

2006 

A long-term view of 

Portuguese 

economic growth: 

1860-2019 

O impacto da edição 

digital de livros de 

contabilidade na 

qualidade da 

investigação da 

história económica: 

Primeiros passos de 

um megaprojeto 

Chair: 

Mafalda Lopes  

(ICS - UL) 

Sofia Henriques 

(FEP – U. Porto) 

Ester Silva  

(FEP – U. Porto) 

José Matos Carvalho 

(ISCAC) 

 

1.3.1. Energy transitions in the city:  Lisbon from 1854 to 2006 

Sofia Teives Henriques 

Cities are concentrated centers of human activity and consumption that need 

inflows of energy and materials from their surrounding environments in order 

to survive. Two thirds of humanity will be living in cities by 2050, a steep 

increase from 1950, when only one third of the world population was urban 

(UN, 2014).  Urbanization has been associated with increased prosperity, 

mobility and social transformation but also with strong environmental 

pressures due to the ever rising demand for energy services. To ensure that 

the environment is impacted in the least harmful way, a thorough 

understanding of how and why energy transitions happen at the urban level 

is necessary.  

My paper contributes to the environmental and energy history of urban areas 

by focusing on the analysis of the transition from a low energy and biomass-

based energy regime towards a high-energy and fossil-fuel based regime in 

Lisbon, the capital city of Portugal, over the period 1850-2020. Using the 

standard methods of energy flow accounting from the energy literature and a 

variety of primary and secondary historical sources already treated (such as 

a city toll on the consumption of food and biomass products, registers of 

import of fuels through the port of Lisbon or draught animal numbers) the first 
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aim of this project is to construct a primary energy database that will allow to 

characterize such a transition.  The goal is then to understand not only the main 

phases of this transition, which can be assessed by indicators such as energy 

consumption per capita or the increasing/decreasing share of a determined 

energy carrier in the system, but also how the spatial relationships between 

the city and the resource supply hinterland changed with changes in urban 

energy consumption. Which regions were the main suppliers of food, 

firewood and fuels to the city of Lisbon? How did the relationship between city 

and supply areas changed with the transition towards fossil fuels and the 

transport revolution? How large was the environmental footprint of the city of 

Lisbon in different periods of the energy transition?Lisbon is an interesting 

case compared with Wien or Paris due to its geographical location (easy 

access to the sea) and different climate and economic development, which led 

to different transition timings but also to complex relations with its hinterland, 

by being a distributor of imported fossil fuels, materials and goods to the rest 

of the country. 

 

1.3.2. A long-term view of Portuguese economic growth: 1860-2019 

Ester Gomes da Silva 

In the beginning of the 20th century Portugal was the most backward country 

of Western Europe, with a level of income per capita that was only 30% of that 

of the richest economies. A general trend of retardation relative to more 

advanced countries had occurred during the advent of modern economic 

growth, despite the progress achieved through the “Regeneration” and the 

increasing involvement of the country in the international scene. The 

reduction of the gap with the European core started at a slow pace after 1929, 

but convergence became noticeable only in the second half of the century, 

when the fruits of industrialization allowed the country to catch-up. Between 

1910 and 2019 the Portuguese per capita GDP was multiplied by a factor of 14 

and the country was able to join the restricted club of successful 

industrializers. Nevertheless, in almost two centuries, rapid convergence to 

per capita income and productivity levels of the more advanced economies 

occurred only exceptionally. Moreover, catch-up relative to the EU core has 

come to a halt since the turn of the 21st century, despite the profound 

institutional and economic change following EU accession. 
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Despite several studies have approached the Portuguese growth 

performance in recent decades, a thorough examination of its determinants 

over the long-term has been hampered by the lack of readily available data 

on physical and human capital. In this paper an attempt is made to fill this gap 

by presenting a new dataset on physical and human capital accumulation in 

Portugal between 1862 and 2019. Building on the data collected by several 

sources and exploring the latest developments in growth accounting 

techniques, an estimation of labor and capital services is undertaken, to 

explore the sources of growth and growth changes over the past 159 years. 

Although not immune to criticism, growth accounting remains a valuable tool 

for quantitative historical analysis, providing useful insights into the main 

sources and determinants of growth (Crafts and Woltjer, 2020). Such an 

approach allows to explore the frailties of Portugal´s growth performance, 

taking part in the recent up taking of sophisticated growth accounting 

techniques within the historiographical literature (e.g., Prados de la Escosura 

and Rosés, 2020) and contributing to the examination of the sources of growth 

in countries that have not yet succeeded to reach the productivity frontier, a 

stream of research that has typically received less attention in the literature. 

 

1.3.3. O impacto da edição digital de livros de contabilidade na qualidade da 

investigação da história económica: Primeiros passos de um megaprojeto  

José Matos Carvalho 

Este trabalho aborda os primeiros passos um amplo projeto de edição digital 

de livros de contabilidade. Este megaprojeto parte de casos muito simples 

para os muito complexos. Consideram-se quatro níveis. Começa-se com a 

edição digital de um só livro, passa-se aos sistemas contabilísticos (v. g. 1ª 

Administração da Companhia da Fábrica das Sedas), em seguida a vida de 

uma instituição (v.g. fundo da Real Fábrica das Sedas, com um milhar de 

livros) e, por fim, a análise integrada de diferentes fundos. 

O livro de receitas e despesas da Câmara Municipal de Mortágua (1850-1873) 

é um caso muito simples. A sua edição digital é tripla (digitalização, 

transcrição e bases de dados), suportada numa infraestrutura Excel® e é 

bilingue (Carvalho, 2021a e Carvalho, 2021b). 
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Um projeto de edição digital obriga a uma boa coordenação de várias 

especialidades (v. g. digitalização, transcrição, bases de dados, tradução, 

contabilidade, história, economia) com objetivos bem definidos. Trata-se de 

uma organização social complexa que pode envolver trabalho voluntário. O 

historiador económico poderá ser um bom coordenador. No caso de Carvalho 

(2021a) todo o trabalho foi desenvolvido por uma só pessoa, situação muito 

rara. 

O trabalho desenvolvido por Carvalho (2021a e 2021b) deve continuar a ser 

melhorado, nomeadamente a nível da transcrição e das bases de dados, 

consultando especialistas da área. No caso da transcrição justifica-se passar 

de quatro tabelas para sete. Nestas devia ser criada uma tabela semântica 

adequada para a base de dados. 

Para o futuro há duas vias de melhoria da edição: contabilística e informática. 

Na primeira, um software de contabilidade atual seria uma solução para os 

lançamentos contabilísticos, com base no plano de contas criado ou também 

aproveitar os recentes avanços da contabilidade digital no processamento 

contabilístico com a digitalização documental, com o relevo do pdf e a 

utilização da inteligência artificial, também importante no processamento 

contabilístico. Na segunda, a utilização de soluções formalizadas como o XML 

ou a Web semântica seria interessante. Estas quatro soluções aplicadas ao 

mesmo problema poderiam dar uma ideia da sua eficácia e qualidade. 

O impacto da edição digital deste livro, em termos de produtividade e 

qualidade, pode ser medido pela redução de trabalho que o investigador 

teria com a utilização desta solução. Justifica-se a organização social com 

vários especialistas a editar livros sob a forma digital, em vez de ser o 

historiador económico a fazer sozinho todo este trabalho de obtenção de fotos 

e do ficheiro Excel. 
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2.1.1. Suberoteca Nacional Albino de Carvalho - Valorizar a sustentabilidade do 

património suberícola nacional 

Augusta Costa  

“Demonstrámos, em estudos anteriores, quanto as condições do solo e do 

clima português são favoráveis à produção de uma massa suberosa com 

qualidades excepcionais de leveza e de elasticidade, difíceis, se não 

impossíveis de reunir em qualquer outro país onde o sobreiro vegete.” em 

«Novos Países suberícolas» de J. V. Natividade, in Boletim JNC, 2, pp. 6 (1938). 

O orgulho de Portugal ter mais de um terço da área mundial de sobreiro, de 

estar em primeiro lugar entre os países suberícolas e assegurar mais de 

metade da produção mundial de cortiça, exige a grande responsabilidade de 

defender e conservar o seu património suberícola.  

A Suberoteca Nacional Albino de Carvalho contribui para a valorização e 

salvaguarda do património suberícola nacional através da sensibilização da 

sociedade sobre a importância de conservação, sustentabilidade e 

singularidade do (nosso) património natural e cultural que é a cortiça, 

produzida nos (nossos) territórios corticeiros. O principal objetivo da 
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Suberoteca Nacional é a de proporcionar uma construção histórica do 

conhecimento da cortiça conservando importantes coleções de amostras de 

cortiça, antigas e novas, extraídas de árvores em todas as regiões suberícolas 

nacionais e mundiais. Nesta era da digitalização, a Suberoteca Nacional 

iniciou em 2021, um projeto de digitalização das suas coleções de modo a 

preservar as amostras físicas, sem as danificar, e a aumentar o acesso às 

coleções que detém, algumas muito valiosas e até agora desconhecidas. 

Nesta apresentação visamos abordar os desafios que propomos ultrapassar 

para que o riquíssimo acervo digitalizado da Suberoteca Nacional se torne 

conhecido, não só pelos mais interessados e especialistas, mas também pela 

sociedade em geral.  Por sermos os pioneiros a adotar este processo de 

digitalização, desde a organização, à catalogação e à conservação e 

armazenamento das coleções físicas, até às técnicas de digitalização, que 

incluem a aquisição organização e conversão de imagens em formatos 

legíveis, todas as fases descritas estão a ser críticas e importantes. A 

colaboração com outras instituições, como a Suberoteca de Andalucía e do 

Instituto del corcho, la Maderra y el Carbón Vegetal, poderá ajudar na troca 

de experiências para um objetivo comum aos dois principais países 

suberícolas, o da sustentabilidade do conhecimento e conservação de um 

património cultural e natural que é a cortiça. 

 

2.1.2. A gestão e conservação da floresta na costa noroeste de Portugal: 

instituições, regulamentação e experiências (1750-1834) 

Ana Isabel Lopes 

Clero, senhorios laicos e povos, por via da necessidade, desenvolveram 

mecanismos de gestão de fruição dos bosques e dos seus recursos e por isso 

sempre lhes interessou perpetuar essas áreas e as respetivas produções, 

tendo procurado por isso a manutenção de ecossistemas ou, inclusive, a sua 

recuperação ecológica. As instituições locais que governavam o território 

onde o Estado tardiamente interveio tiveram um papel preponderante no seu 

conhecimento e administração. Eram elas e as suas comunidades que mais 

rapidamente e mais intensamente sentiam os desequilíbrios ecológicos. 

Para além do abate e destruição da floresta já bem documentados para 

Seiscentos e Setecentos, ocorreram várias ações de recuperação e da 
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regeneração florestal na Península Ibérica. Todavia, com exceção daquelas 

promovidas nas coutadas reais ou pelos serviços florestais nacionais dos 

séculos XIX e XX, estão ainda por explorar aquelas que foram ordenadas por 

senhorios eclesiásticos, nobiliárquicos e concelhios. 

Nesta comunicação questiona-se como é que as instituições locais do 

Noroeste de Portugal (municípios e senhorios laicos e eclesiásticos) geriram 

e conservaram os seus recursos florestais entre meados do século XVIII e o 

fim de parte dessas instituições. A cronologia selecionada foi marcada pela 

implementação de várias políticas de regeneração e conservação florestal no 

Noroeste português pelos vários poderes locais vigentes, coeva de outras 

estratégias similares por parte da Coroa. 

Partindo da análise da documentação municipal (atas de vereação e posturas 

municipais), monástica (estados e visitas) e senhorial (correspondência com 

os concelhos), a par com as descrições geográficas da flora do Noroeste de 

Portugal, procura-se, em primeiro lugar, averiguar como é que as instituições 

locais geriram os seus recursos florestais e como foram implementando 

políticas para a sua conservação, nomeadamente através da punição 

daqueles que as colocavam em causa. Por outro lado, verificar-se-á se estas 

instituições, tendo um raio de administração mais micro e imbuídas de um 

espírito fisiocrata, procuraram reformar e aproveitar todas as possibilidades 

do território, procedendo a experiências de introdução de novas espécies, 

de recuperação de áreas desflorestadas ou de iniciativas de reflorestação das 

suas matas por povoados florestais mais lucrativos. Paralelamente, as 

informações obtidas serão comparadas com a bibliografia produzida sobre a 

gestão das coutadas régias, verificando se no final do Antigo Regime 

existiram diferentes modelos de administração das áreas arborizadas 

definidos pela complexidade organizacional e pela proximidade territorial ou 

se privados e concelhos copiaram o modelo de administração da Coroa. 

 

2.1.3. A questão ambiental na indústria da pasta para papel em Portugal na 

segunda metade do século XX: desafios e soluções  

Amélia Branco e Pedro Neves 

A fileira do papel assume nos dias de hoje uma considerável relevância no 

contexto da economia portuguesa, tanto pelo seu contributo para o produto 
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como para as exportações. Esta importância resulta de um percurso 

centenário, que foi impulsionado em meados do século XX com o início da 

produção de pasta para papel, através da criação em 1957 da emblemática 

Companhia Portuguesa da Celulose. A aposta na produção de pasta de 

madeira correspondeu a um começo tardio comparativamente a outros países 

da Europa, como é o caso da Suécia e da Finlândia, cuja presença nesta 

indústria remonta ao século XIX. 

O arranque da indústria da pasta de madeira em Portugal coincidiu com a 

maior consciência a nível global dos perigos da indústria para o ambiente. As 

preocupações ambientais foram progressivamente vertidas para um quadro 

legislativo exigente, ao qual as empresas passaram a estar sujeitas. A este 

enquadramento as empresas responderam com a realização de investimentos 

na implementação de sistemas de gestão eficazes e das melhores técnicas 

disponíveis a nível ambiental e energético. 

Esta comunicação tem como objetivo geral elaborar um estudo exploratório 

sobre a resposta das maiores empresas da indústria portuguesa da pasta de 

papel relativamente à maior exigência no controlo dos impactos ambientais 

durante a segunda metade do século XX. 

Neste âmbito são propostos três objetivos específicos: (1) estabelecer os 

marcos cronológicos do quadro regulador em questões ambientais aplicado 

à indústria da pasta para papel; (2) sistematizar as soluções preconizadas 

pelas empresas face às crescentes exigências no âmbito ambiental; (3) 

avançar com hipóteses explicativas para as opções em termos de estratégias 

empresariais adotadas neste contexto. 

A análise parte de uma revisão de literatura sobre esta problemática e tem 

uma dimensão comparativa com outros casos nacionais europeus com 

relevância no setor da pasta e do papel. As principais fontes utilizadas são: (1) 

Legislação relativa às políticas industrial e ambiental portuguesas; (2) 

Relatórios e Contas das maiores companhias portuguesas da pasta e papel. 

 

 

 

 



 

 

23 

 

Sessão/Session 2.2 • 15 Julho/July • 11:30 – 13:00 
 

Sala / Room 4.2 

 

Tema / Theme Paper 1 Paper 2 Paper 3 

Produzir, 

armazenar e 

distribuir: o 

abastecimento 

alimentar a 

Lisboa. 

A produção no final 

do século XIX e nos 

inícios do século 

XX e o 

abastecimento a 

Lisboa: um estudo 

de caso de uma 

casa agrícola às 

portas da capital 

Em busca de um 

abastecimento 

sustentável a 

Lisboa: a indústria 

do frio (1910-

1916) 

Abastecer e regular: 

os armazéns 

reguladores dos 

preços dos géneros e 

artigos de 

primeira necessidade 

(1920-1925) 

Chair: 

Leonardo Aboim 

Pires (ICS – UL; 

CEIS20 – UC) 

 

António Telles Costa 

 (HTC - NOVA FCSH; 

CEF-UC) 

Susana Domingues 

(HTC - NOVA 

FCSH; CEF-UC) 

Inês José  

(HTC - NOVA FCSH; 

CEF-UC e IHC - NOVA 

FCSH) 

Organização: Inês José e Susana Domingues (HTC - NOVA FCSH / CEF-UC e IHC - NOVA FCSH) 

 

Os desafios do abastecimento alimentar à cidade de Lisboa remontam à Idade 

Média, sintoma do seu progressivo crescimento populacional e da 

dependência das terras circundantes para fazer face às necessidades do 

consumo (Gonçalves, 1995). Ao longo dos séculos XIX e XX, esta questão 

adensou-se: por um lado, acentuou-se o desequilíbrio entre a oferta e a 

procura de bens alimentares, suscitando reflexões sobre a insuficiente 

produção agrícola do país e a consequente dependência da importação de 

produtos alimentares. Por outro lado, os problemas de armazenamento e 

distribuição desses produtos revelaram um país com graves dificuldades em 

se modernizar. 

O problema do abastecimento alimentar assumiu particular relevo no caso da 

capital portuguesa, sobretudo porque a falta de géneros alimentícios estava 

intimamente ligada à manutenção da ordem pública. Por isso, poderes 

públicos, associações, médicos-veterinários e industriais e lavradores 

lançaram-se em discussões e iniciativas com o intuito de resolver o problema. 

Por outro lado, e sobretudo durante a Grande Guerra e no período 
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subsequente, os poderes central e local procuraram garantir o regular 

abastecimento de Lisboa a preços acessíveis. No entanto, estas medidas 

foram, muitas vezes, contraditórias e/ou paliativas, suscitando conflitos entre 

poder central e municipal e reações adversas por parte de agricultores e 

comerciantes. 

O presente painel tem como objeto de estudo as dificuldades de 

abastecimento alimentar sentidas em Lisboa, através da análise de três 

estudos de caso que incidem sobre a questão das subsistências, entre a 

segunda metade do século XIX e as primeiras duas décadas do século XX: da 

produção agrícola, do abastecimento e o da regulação dos preços. Em suma, 

propõe-se fomentar a reflexão sobre a persistência destas fragilidades e 

como a sua compreensão poderá contribuir para o debate atual em torno do 

abastecimento alimentar sustentável aos grandes aglomerados urbanos. 

 

2.2.1. A produção no final do século XIX e nos inícios do século XX e o 

abastecimento a Lisboa: um estudo de caso de uma casa agrícola às portas 

da capital  

António Telles Costa 

A partir da segunda metade do século XIX, com a Regeneração e no 

seguimento das novas lógicas de produção capitalista, iniciou-se em Portugal 

um período de grande desenvolvimento económico e de progresso material, 

levando a que se considerasse que a regeneração económica só seria 

possível e passaria pela regeneração agrícola. Ora precisando a agricultura 

de alterações profundas, visto que algumas das estruturas agrárias do Antigo 

Regime permaneceram mesmo com as mudanças decorrentes da Revolução 

Liberal, era necessário encontrar mecanismos que incentivassem e 

estimulassem a produção agrícola. Esses mecanismos resultaram, entre 

outros aspectos, em novos métodos de aperfeiçoamento ao nível da 

maquinaria usada e das culturas praticadas, mostrando-se, em alguns casos, 

praticáveis e sustentáveis para o solo agrícola português, tirando-se deles 

ensinamentos, vantagens e proventos. 

Nesta comunicação, para se compreender estas questões da produção e do 

abastecimento da cidade de Lisboa na transição do século XIX para o século 

XX, debruçar-nos-emos, como estudo de caso, sobre a região da lezíria 



 

 

25 

ribatejana situada no concelho de Vila Franca de Xira, focando 

particularmente a casa agrícola de José Pereira Palha Blanco. Há quatro 

características que consideramos fundamentais para a caracterização desta 

exploração e que permitem perceber o desenrolar da produção agrícola e do 

abastecimento da capital portuguesa: o conhecimento científico; a selecção 

científica; o fomento e a aposta na industrialização e modernização agrícola a 

vários níveis; e o concelho de Vila Franca de Xira como porto de 

abastecimento. 

No fundo, o que se pretende com esta intervenção é tentar perceber, através 

deste estudo de caso, de que maneira a acção e a iniciativa particular de 

proprietários e lavradores, empenhados na condução e incentivando um 

desenvolvimento e modernização da agricultura e da indústria, influenciaram 

a produção agrícola e o abastecimento da capital portuguesa na segunda 

metade do século XIX e na primeira do século XX, numa época em que 

Portugal era ainda identificado como um país essencialmente agrícola e 

economicamente atrasado se comparado com os principais países europeus. 

 

2.2.2. Em busca de um abastecimento sustentável a Lisboa: a indústria do frio 

(1910-1916) 

Susana Domingues 

A indústria do frio aplicada a bens perecíveis é implementada no nosso país 

durante a 1ª República. Através deste meio de conservação esperava-se 

melhorar a qualidade da alimentação, combater a sua sazonalidade e 

regularização do abastecimento através da redução das distâncias entre os 

produtos e os consumidores e da estabilização dos preços. É justamente este 

último problema que mais vai preocupar o executivo Republicano, sobretudo 

no que diz respeito à carne de bovino. 

Esta comunicação tem como objetivo caracterizar as principais políticas do 

executivo da Câmara Municipal de Lisboa (entre 1910 e 1916) que se 

relacionam com a indústria do frio. De que forma, a indústria do frio contribuiu 

ou não para a sustentabilidade do abastecimento de carne de bovino à 

cidade? Que papel tiveram os deputados republicanos José Miranda do Vale 

(1877 - 1966), José Cunha e Costa (1868-1928), Constâncio d’Oliveira (??-??) 

para a dinamização do comércio das carnes congeladas? 



 

 

26 

O problema da carestia de carne é anterior à instauração da República 

(Nunes, 2017). Mas em 1910, mesmo antes da instauração do novo regime e 

nos meses que se seguiram, o problema parece ganhar mais espaço de 

debate. O complexo problema é discutido nas suas diferentes dimensões e 

diversas vezes até 1916: o fomento à produção nacional (Constâncio 

d’Oliveira, 1910); a urgência da construção de um matadouro frigorífico (José 

Miranda do Vale, sessão de 27 de outubro); a necessidade de isentar o 

imposto de consumo sobre as carnes congeladas (Miranda do Vale e José 

Cunha e Costa, sessão de 3 de novembro) ou ainda por um certo mal-estar 

entre a Assembleia da República e o executivo da CML (José Miranda do Vale, 

sessão de 3 de novembro) são disso exemplo. E nem mesmo a intervenção do 

privado, através da Lisbon Frozen Meat Company, Ltd., conseguiu resolver o 

problema do abastecimento a Lisboa. Assim, e em 1916 o executivo da CML 

decide criar a Comissão de Abastecimento de Carnes (Decreto n.º 2895, de 

13 de Dezembro) com a missão de assegurar o abastecimento de carne à 

cidade e regular os seus preços. 

 

2.2.3. Abastecer e regular: os armazéns reguladores dos preços dos géneros e 

artigos de primeira necessidade (1920-1925) 

Inês José 

O fim da I Guerra Mundial não se refletiu no recuo imediato do Estado no 

plano económico nem no domínio das subsistências públicas. A permanência 

das dificuldades na circulação de produtos e no acesso aos bens alimentares 

de primeira necessidade verificou-se ao longo de toda a década de 1920, e 

cedo os poderes públicos concluíram que os efeitos do conflito se 

continuariam a fazer sentir, justificando a continuação da intervenção do 

poder central na distribuição desses géneros. Para fazer face ao problema, e 

atendendo em particular à escassez e à carestia sentidas nos principais 

centros urbanos, foram sancionadas inúmeras medidas e criados organismos 

que procuraram, simultaneamente, dar resposta às necessidades do consumo 

público e da indústria alimentar e atender aos interesses dos vários agentes 

da cadeia de distribuição e oferta de alimentos, recuperando e repetindo 

mecanismos experimentados na recente economia de guerra. 

Uma dessas iniciativas incumbiu a Manutenção Militar de estabelecer e gerir 

armazéns reguladores dos preços de géneros e artigos de primeira 
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necessidade - organismos já ensaiados pelo Sidonismo -, destinados a 

abastecer diretamente o consumidor e a regular os preços desses produtos. 

Embora estivesse previsto que pudessem ser criados noutros pontos do país, 

estes estabelecimentos assumiram particular relevo em Lisboa, preocupação 

constante dos poderes públicos pelas implicações que a falta e a carestia de 

géneros alimentares poderiam vir a ter na alteração da ordem pública. 

A presente comunicação pretende analisar a criação e a implementação 

desses armazéns reguladores, com especial enfoque na cidade de Lisboa, 

entre 1920 e 1925, ano em que, com a criação da Bolsa Agrícola, se 

determinou que fossem progressivamente transformados em cooperativas de 

consumo. Com recurso à produção legislativa que enquadrou a sua atividade, 

aos debates dos órgãos legislativos sobre o tema, à imprensa da época e a 

fontes de arquivo, procurar-se-á atentar nas motivações que sustentaram a 

recuperação destes organismos, no seu contributo para atenuar o problema 

das subsistências e nas reações suscitadas pela sua atuação ao longo destes 

anos, com o fim de contribuir para uma reflexão sobre os desafios da transição 

para a paz e sobre a permanência do Estado no domínio do abastecimento 

alimentar. 
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2.3.1. Diversity of Gender, Sex and Sexuality in the Early-Modern Portuguese 

Empire   

Rosa Capelão & Amélia Polónia 

Even the first intercultural encounters of the Portuguese in the First Global 

Age (1500-1800) identified a great variety of practices regarding gender 

relations, sex and the experience of sexuality as practised within different 

African and Asian communities. Some of them transcended the binary, 

heteronormative and androcentric pattern dominant in the West. In order to 

interpret those practices different meanings were ascribed to them. 

The aim of the paper is to investigate the response of Portuguese civil and 

religious authorities who sought to impose their Western values, trying to 

build a family model that would support a project of colonial domination. For 

this, the paper will focus on the way the expression of desires, emotions, 

fantasies, behaviours and bodily practices imposed in order to build a 

normative/western sexuality model. Other aspects of colonial identity which 

came into play in this process will have to be considered such as race, 

religion, and ethnicity. 

The paper is based on narrative sources such as travel books and chronicles, 

as well as collections of published letters. Seeking to comprehend aspects of 
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social, symbolic and psychological realities, it will also analyse identifiable 

individual sensorial experiences, together with contexts, practices, 

discourses, and norms. 

 

2.3.2. Uma presença insustentável? Os ciganos e a intendência geral da polícia  

Francisco Mangas 

Desde a sua fundação, em 1760, a Intendência Geral da Polícia (I.G.P.) fez das 

comunidades ciganas em Portugal um dos alvos da sua ação. «Fazer despejar 

os Ciganos do Reino» incluía-se na longa lista de «funções» que Pina Manique 

arrogava como suas. A data da missiva onde o Intendente expõe estas suas 

prerrogativas, 1791, é reveladora: mostra como o «despejo» nunca se 

concretizou, pese embora fosse objetivo do poder central português desde 

muito antes da própria fundação da I.G.P. Os Roma portugueses da Época 

Moderna estão, pois, reféns de uma total precariedade, em que se cruzam 

períodos em que a sua existência é meramente tolerada, com outros em que 

é violentamente reprimida.  

Nesta comunicação, pretende-se debater esta vivência precária, 

aparentemente insustentável à luz das leis, regulamentos e ações das 

Instituições, mas que sempre conseguiu subsistir. A abordagem baseia-se no 

estudo da documentação do fundo da I. G. P. na Torre do Tombo. Várias 

leituras podem ser feitas a partir destes registos, desde as que se 

estabelecem em torno do próprio conceito de cigano, às ações tomadas que 

reforçam a «insustentabilidade» da sua existência (impedindo práticas 

culturais próprias ou atividades económicas tradicionais desta minoria), 

passando pela integração deste grupo étnico nos debates mais amplos sobre 

a pobreza e mendicidade no final da Época Moderna. Naturalmente, as 

leituras são enviesadas por um conjunto de fontes que apenas expressa a 

linguagem crítica de quem oprime (e nunca dos visados), mas essa é um 

condicionalismo incontornável na história deste grupo étnico, no período em 

apreço.  

A cronologia adotada acompanha os principais grupos de fontes utilizados, 

sem pretender abarcar todas as décadas de funcionamento da Intendência: 

um primeiro momento iniciado na década 1780 aos inícios das «invasões 

francesas» (quando as atenções policiais se afastam decisivamente de 

assuntos relacionados com os ciganos, servindo assim de corte cronológico) 
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e um outro em torno de 1820, para o qual o arquivo preserva um relevante 

corpo de missivas enviadas por Provedores e Corregedores que permitem 

apreender uma perspetiva local e regional menos presente no primeiro 

coorte temporal. 

 

2.3.3. A insustentabilidade da idade no ofício da escrita: análise paleográfica de 

casos do tabelionado medieval  

Ana Pereira Ferreira 

Quando pensamos em Idade Média, imediatamente cogitamos numa 

Esperança Média de Vida baixa. Porém, apesar de no geral a população não 

ser envelhecida, a verdade é que encontramos com alguma frequência 

homens em determinadas posições de relevo na vida pública com idade 

considerável. 

  Os tabeliães medievais, como referiu Maria Helena da Cruz Coelho, não 

eram nobreza nem classe mais baixa, constituindo aquilo que se poderia 

referir como uma classe intermédia, de oficiais. Tal podia dar-lhes condições 

de vida mais favoráveis e consequentemente uma maior longevidade. A 

escrita era o seu labor e sabemos que não poderiam ter o ofício antes dos 25 

anos de idade e teriam de ser casados, entre um conjunto de outras 

exigências. Esta baliza de idade de início da profissão permite-nos, ao 

analisarmos documentação produzida por estes homens ao longo dos anos, 

determinar aproximadamente a sua idade. Encontramos por isso homens com 

mais de 60 anos com bastante frequência e inclusive temos septuagenários, 

octogenários ou até mais idade, quer no reino de Portugal, quer em reinos 

vizinhos, como Castela, por exemplo. 

A idade avançada num ofício como o da escrita, de enorme desgaste 

oftalmológico e físico, leva a que encontremos registos de pedidos dirigidos 

ao rei de escusa por idade, por doença ou nos deparemos muitas vezes 

simplesmente com uma degradação da caligrafia destes homens. 

Pretendemos nesta comunicação dar a conhecer, por meio de uma análise 

paleográfica, alguns casos em que a idade torna-se um factor insustentável 

para a continuação da profissão, denotando-se uma degradação da sua forma 

de escrever e desenhar os sinais de tabelião, factor decisivo para tornar um 

documento munido de fé pública e, como tal, legalmente válido. 
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Este painel reúne três comunicações que visam apresentar os primeiros 

resultados de pesquisas em curso sobre as vivências sociais e económicas no 

Entre-Douro-e- Minho desde os finais do século XVI ao século XVIII. O seu 

objetivo principal consiste em apreender diferentes facetas da realidade 

socioeconómica desta região e traçar um retrato sociológico das vivências da 

morte em meios sociais pouco explorados até agora e que prescindem da 

tradicional abordagem a partir de documentação de confrarias dos indivíduos 

que recorriam a diversos instrumentos de crédito para remediar as suas 

necessidades quotidianas e, por fim, das elites nem sempre homologadas 

como tal pelo poder central. 

 

2.4.1. Vivências da morte na cidade de Braga e seu termo dos finais do século XVI 

ao século XVII  

Belchior Lopes 

Esta comunicação visa traçar as vivências da morte sob uma perspetiva social 

e geográfica, tomando como casos de estudo três paróquias da cidade de 

Braga (uma na cidade – São João do Souto- e duas no seu termo – São Pedro 

de Este e Tenões) entre os finais do século XVI e o século XVII. Para tal serão 

analisados os locais de enterramento, a organização dos funerais, a instituição 

de missas, aspetos relacionados com obras de caridade, os testamentos, o uso 
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de tumbas, a indumentária post-mortem, os sacramentos e outros momentos 

caracterizadores da morte na cronologia em apreço. O objetivo principal 

consiste em compreender se existem disparidades entre os indivíduos mais 

pobres e os mais abastados no acesso aos tradicionais mecanismos de 

salvação da alma, bem como captar diferenças e especificidades da vivência 

da morte entre o meio urbano e o rural, não perdendo de vista a pretendida 

uniformização de comportamentos que a Igreja intentou impor aos fiéis a 

partir do final do Concílio de Trento (1545-1563). 

 

2.4.2. Crédito privado em Braga (1697-1705): entre contratos de obrigação e 

censos consignativos  

Jorge Soares 

O crédito privado tem suscitado inúmeros estudos através de abordagens 

diversificadas, permitindo demonstrar a sua ubiquidade entre a população 

portuguesa do período moderno. As análises empreendidas focam-se, 

todavia, em contratos de empréstimo de dinheiro a juro de curto-médio prazo 

(obrigações). Até ao momento, nenhum destes estudos se debruçou sobre 

contratos de longo prazo (censos consignativos), ignorando-se, por isso, a 

relação entre estes dois instrumentos financeiros. Esta comunicação visa 

colmatar essa lacuna, apresentando alguns resultados de uma investigação 

em curso sobre a atividade creditícia em Braga, através de contratos de 

obrigação e censos consignativos, compreendidos entre os anos de 1697 e 

1705. Pretende-se traçar o perfil socioprofissional dos agentes envolvidos, 

bem como analisar os montantes dos empréstimos e a sua aplicação. A 

abordagem aos censos consignativos terá como pano de fundo uma 

perspetiva jurídica e a sua relação com a usura, com o intuito de demonstrar 

a forma como os interditos sobre o crédito eram torneados nas práticas da 

população. 
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2.4.3. Os protestos dos cidadãos do Porto face à Pragmática de 1609 – Um estudo 

de caso  

Pedro Cruz 

A lei pragmática de 1609 foi publicada por Filipe II de Portugal com o objetivo 

de proibir o uso de uma série de artigos de luxo. Aplicada a todo o reino, 

parece ter tido um efeito muito particular na cidade do Porto, uma vez que 

não parece casual o facto de ter sobrevivido um único livro de declarantes de 

artigo proibidos em todos os arquivos portugueses, o Livro dos registos das 

pessas da plematica proibidas pella lej no Porto, elaborado nos anos de 1610 

e 1611. Procuraremos indagar porque é que só existe este registo unicamente 

para a cidade do Porto – se tal se deve ao desaparecimento dos demais 

documentos ou ao facto de as autoridades régias terem agido com uma maior 

severidade nesta localidade. Nesse sentido, relaciona-se a sua elaboração 

com o descontentamento dos habitantes do Porto, manifestado nos protestos 

e apelações que endereçaram ao monarca, e que culminaram na 

republicação dos Privilégios dos Cidadãos do Porto em 1611. 
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The CUF Group was the largest business group in Portugal during the 

twentieth century, until its virtual disappearance in 1975, in the sequence of a 

vast nationalisation process that took place in Portugal resulting from a 

political revolution. It was born as a medium-sized chemical company in 1865, 

but right before nationalisation it was constituted of 200 firms, in 43 activities, 

ranging from chemicals to naval construction and repair, tobacco, banking, 

insurance, retail, tourism or consultancy. In a country characterised by the 

long-term predominance of small firms, understanding how business groups 

were formed, grew, and were managed is a matter of much relevance.  

We offer three perspectives on the life of the CUF Group: its initial growth 

strategy in the late nineteenth century and early twentieth century, its 

management practices in the 1960s and 1970s, and its actual contribution to 

the Portuguese economy right before nationalisation. The first paper deals 

with the first phase of expansion of the CUF group after 1865, by analysing two 

dimensions: the determinants of the group's growth strategy and its internal 

structure during the first phase of its existence. The second paper analyses 

the role of the CUF group in modernising management knowledge and 

practices in Portugal in the late 1960s and early 1970s. The 1960s are singled 

out as the moment when a major transformation in the characteristics of the 
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group took place. This transformation departed from the slow and cumulative 

effects that had been observed in previous decades, giving rise to a rapid 

growth in the number of firms and activities in which the group was involved, 

increasing its dimension and organisational complexity. The last paper 

contributes to settle an issue that most of the literature on the Portuguese 

business groups has not been clear about: the actual size of the business 

groups in the Estado Novo period (1933-1974). The paper calculates the size 

of the group by establishing the share of its value added in Portugal’s GDP in 

1973. 

 

3.1.1. The birth of a colossus: strategy and structure in the early days of the CUF 

group  

Pedro Neves 

In the third quarter of the 20th century, the Portuguese business structure was 

impacted by the development of several diversified business groups. The 

CUF group stood out among them due to its size and degree of diversification. 

This group was created from a chemical company, Companhia União Fabril, 

founded in 1865 and part of the Burnay group until the first world war. After 

the world war, during a short period of fewer than ten years, Companhia União 

Fabril took steps towards the constitution of its own business group: it created 

companies in maritime transport, tobacco, colonial agriculture and colonial 

trade, and took control of a banking house. In the second half of the 1920s, the 

first basic structure of the CUF group was created, which would remain until 

the 1940s, when a new impulse of growth began. 

The paper focuses on the first phase of expansion of the CUF group by 

analysing two dimensions. The first deals with the determinants of the group’s 

growth strategy. The steps that led to diversification and how activities were 

internalised are analysed through the lens of analytical frameworks advanced 

by the literature to explain the development of business groups. 

The second dimension of analysis focuses on the group’s internal structure 

during this first phase of its existence. The objective is to understand how 

companies were accommodated within the group’s perimeter regarding 

ownership and management. Equity ties, composition and dynamics of the 
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boards of directors, and interlocking directorates are the main variables in 

consideration. 

 

3.1.2. Great Expectations: Management Innovation and Structural Change in 

Portugal (late 1960s and early 1970s) 

Álvaro Silva 

In a country characterised by the long-term predominance of very small firms, 

business groups are the actual face of big business. Therefore, it has been at 

the group level that the challenges created by firm size, organisational 

complexity, and corporate human resources were to be found. The CUF group 

evolution is exemplary in this respect. 

In Portugal, the modernisation of management practices did not have the 

means of knowledge transfer that existed in other countries. While in 

advanced European countries, and even in Spain, the first business schools 

following the North American model were emerging, this carrier of 

management knowledge was inexistent in Portugal. Therefore, any 

modernisation of management practices had to come from initiatives at the 

firm (or group) level. 

This paper analyses the CUF group’s role in modernising management 

knowledge and practices in the late 1960s and early 1970s. Firstly, the paper 

characterises the top of the business hierarchy in Portugal, setting the 

business context that usually segregates the need to modernise managerial 

processes. Secondly, the argument moves to the evolution of the CUF group 

until its nationalisation in 1975. The 1960s are singled out as the moment when 

a major transformation in the characteristics of the group took place. This 

transformation departs from the slow and cumulative effects that had been 

observed in previous decades. It gives rise to a rapid growth in the number 

of firms and activities in which the group was involved, increasing its 

dimension and organisational complexity. Thirdly, the paper analyses the 

impact of this transformation on both the group’s organisational structures and 

the new role assumed by management training and corporate development. 
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3.1.3. Accounting for the Size of the CUF Group in the Estado Novo Period: its 

Contribution to Portugal’s GDP in 1973 

Luciano Amaral 

The literature on the Portuguese business groups coincides in the idea that 

they were a phenomenon of great importance in the Estado Novo’s economy 

(1933-1974). Despite that, the quantitative data presented do not demonstrate 

it clearly. Martins (1973), Mateus (2013) and Caeiro (2004) use mostly equity 

as an indicator of that dimension. In turn, Franco (1994) suggests that they 

generated almost 70% of Portugal’s GDP at the end of the Estado Novo. But 

the truth is that the information used by this author is not enough to establish 

the validity of the suggestion, as it is not based on a calculation of the value 

added by the groups.  

Our paper gives an important contribution to the matter, by calculating the 

share of the CUF Group in Portugal’s GDP in 1973, based on the value added 

by the firms composing it. The group was the largest during the Estado Novo 

period. Calculating the value added of a firm or a group of firms is 

theoretically simple. Value added equals production minus the intermediate 

inputs. That calculation delivers the Gross Value Added (GVA) of the firm. A 

country’s GDP is basically the sum of the GVA of all firms. However, obtaining 

the information to calculate GVA is not easy for the Estado Novo’s period, as 

the firms’ reports did not always present data for the intermediate inputs. It is, 

nevertheless, possible to use an accounting equivalence to circumvent this 

difficulty: a firm’s GVA is equal to the return to its factors of production, i.e., 

labour and capital, or put another way, the income of both workers and 

owners, which equals the wages paid plus the profits obtained by the owners.  

We obtained information on 113 companies of the 200-company universe 

constituting the CUF Group, a 56% sample of the considered population. The 

calculation for this sample allows us to establish a reasonable order of 

magnitude for the contribution of the group to Portugal’s GDP in 1973. We set 

the figure at about 3% of GDP, something that squares well with Pinho’s (1979) 

calculation that the GVA of the companies nationalised in 1975 represented 

roughly 10% of GDP. This means that about 90% of economic activity in 1973 

was not related with the groups. Much of the literature mixes the spectacular 

nature of their activity with their effective relevance, as most of the economy 

continued to depend essentially on small and medium firms. 
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Desde a transição da Idade do Ferro para a Antiguidade, as categorizações 

do passado deixaram de estar relacionadas com a utilização e exploração dos 

recursos naturais. Apesar disso, porém, a sua aquisição continuou a ser a 

chave para compreender a relação entre os seres humanos e o ambiente. A 

tal ponto que esta dimensão foi transformada nos dias de hoje, como é sabido, 

numa consciência social e institucional destinada a limitar os danos que a 

utilização humana de tais recursos, e a sua intensidade, causam à natureza. 

No entanto, como este painel pretende demonstrar, esta consciência está 

longe de ser o património exclusivo da sociedade contemporânea. O 

desenvolvimento da história ambiental nas últimas décadas tornou possível 

caracterizar a Idade Moderna como a "Era da Madeira", devido à importância 

que este elemento de uso transversal, comparável ao do plástico ou do 

cimento hoje em dia, tinha para todos os aspectos da vida. Em proporção a tal 

importância, a atitude institucional em relação à sua exploração durante a 

Idade Moderna esteve longe das características de depredação e 

depauperação que frequentemente foram apresentadas, como se pode 

deduzir das três contribuições deste painel, que questionam certa opinião 

académica que mantém a destruição do ambiente natural causada pela 

política de reputação sustentada pelas monarquias patrimoniais do Sul da 

Europa na Idade Moderna. 
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A primeira delas, La configuración de un espacio real: la construcción del 

Cordón de El Pardo (1749-1768) mostra como o redondeo (arredondamento) 

de um sítio real beneficiou o planeamento e a conservação da paisagem 

florestal, na medida em que lhe permitiu sobreviver até aos dias de hoje. A 

segunda, La política forestal del Consejo Real de Castilla: la protección jurídica 

de la "Conservación de Montes" (siglos XVI-XVII), destaca a intenção 

conservacionista da política florestal do Conselho Real de Castela na Idade 

Moderna, no âmbito do Governo Doméstico Regio Alargado (Otto Brunner). 

E finalmente, Bosques reales, Guerra marítima, y construcción naval en 

Portugal: en las raíces de sostenibilidad, dissipa o mito do efeito catastrófico 

que a construção naval teve na conservação das massas florestais, através do 

estudo dos pinhais reais de Leiria e Cabeçao.   

 

3.2.1. La configuración de un espacio real: la construcción del Cordón de El Pardo 

(1749-1768) 

Félix Labrador Arroyo 

A paisagem tem uma clara dimensão diacrónica que muda à medida que a 

utilização da terra e a estrutura da sua exploração são transformadas. 

Constituem, portanto, sistemas sócio-ecológicos complexos compostos por 

uma vasta gama de interacções homem-natureza que se desenvolveram ao 

longo da história. 

No caso específico em questão, o processo de construção do Cordón do El 

Pardo, por ordem de Fernando VI, implicou uma modificação da paisagem e 

uma grande mudança em termos de utilização e exploração agrícola, 

florestal, pecuária e cinegética. Assim, a intervenção humana foi decisiva na 

configuração da paisagem, que não implicou, neste caso, uma degradação 

ecológica dos recursos naturais. Pelo contrário, teve um impacto positivo a 

longo prazo no planeamento e conservação da paisagem, especialmente da 

paisagem florestal, o que lhe permitiu sobreviver hoje. 

Nesta contribuição iremos analisar as razões pelas quais foi decidido vedar 

ao longo do monte de El Pardo uma área de utilização mista, tanto pela Coroa 

como por particulares, uma vez que a primeira não era proprietária da 

totalidade do território, embora juridicamente exercesse controlo sobre ele. 

Estudaremos também como foi feito o pagamento, não só pela vedação, mas 
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também por todas as terras adquiridas para encerrar esta área, e, por fim, 

analisaremos os processos de compra de terras e as alterações que tiveram 

lugar na regulamentação desta área régia, uma vez que a regulamentação da 

caça e da silvicultura e do uso agrícola, o estabelecimento dos seus limites e 

a jurisdição sobre eles foi um instrumento fundamental da Coroa para 

delimitar e proteger as suas propriedades: território e jurisdição são 

inseparáveis. 

 

3.2.2. La política forestal del Consejo Real de Castilla: la protección jurídica de la 

"Conservación de Montes" (siglos XVI-XVII) 

Ignacio Ezquerra Revilla 

Embora a historiografia tradicional (Ernst Bauer) questionasse as 

preocupações florestais das monarquias do sul da Europa, em grande medida 

contaminando a opinião académica até hoje, as decisões do Conselho Real de 

Castela neste domínio (desde as Pragmáticas e outros instrumentos 

legislativos ou regulamentares até aos acordos feitos nas consultas de sexta-

feira com o rei) envolveram uma política claramente conservacionista, 

cunhada na expressão “Conservación de Montes” ("Conservação das 

Florestas"). Uma das razões mais poderosas para tal foi o estatuto da pessoa 

real como "Paterfamilias", o que o obrigou a proteger o fornecimento 

abundante e contínuo de recursos para os seus súbditos, para a sua família 

alargada, o que envolveu uma exploração responsável e limitada desses 

recursos.  

Assim, a questão das florestas fazia parte da "boa vida" aristotélica. O governo 

do agregado familiar complexo ou alargado combinou o exercício da 

autoridade familiar e o conhecimento administrativo com o objectivo de 

"preservar o seu património". Por sua vez, a intervenção do Conselho na 

questão florestal respondeu a um princípio derivado deste contexto 

doméstico alargado, "Iurisdictio cohaeret Territorio", a inseparabilidade 

entre a propriedade da terra e a do poder político sobre o povo e as coisas 

que a ocupavam, estendendo sobre eles uma sensação de "Dominium 

Eminens" de natureza pública. Com base nestas premissas, esta comunicaçao 

propõe-se examinar os poderes do Conselho Real em matéria florestal, o seu 

sentido conservacionista e a forma como foi traduzido no escopo jurídico, 

regulamentar e administrativo. 
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Um problema diferente foi o sucesso ou eficácia do Conselho Real em impor 

materialmente tal política, afectado como outros ramos da administração 

moderna pela frequente inobservância da legislação acordada, o que levou à 

sua publicação repetida, bem como por limitações doutrinais. A visão 

harmoniosa e integradora do aristotelismo político em que a acção do 

Conselho integrava-se (Juan de Mariana) foi ao mesmo tempo um estímulo e 

um limite à sua intervenção em matéria florestal, pois tinha um poder 

moderador que o obrigava a conciliar funções e princípios cuja própria 

natureza tendia à incompatibilidade (agricultura, pecuária e exploração 

florestal). 

 

3.2.3. Bosques reales, Guerra marítima, y construcción naval en Portugal: en las 

raíces de sostenibilidad  

Koldo Trapaga Monchet 

In the last decades, the human-induced ecological degradation has triggered 

the historical studies that addresses the relations and interactions between the 

societies and the environment or ecosystems of which are dependent. There 

are some theological narratives which aim at emphasizing the anthropocentric 

destructive role. 

In this way, the scholars on Portuguese history have largely blamed the 

shipbuilding related to the maritime expansion, as the main driving-force of 

ecological degradation in Portugal. According to this narrative, the 

shipbuilding industry was not only hold responsible of forest depletion 

throughout Early Modern Age, but it also left a catastrophical legacy to 19th 

century state-forestry. 

Conversely, this paper argue that the shipbuilding was not necessarily an 

agent of forest depletion. The needs of the Crown of ensuring easily 

accessible sturdy timber nearby to water streams triggered forest policies 

with a long-lasting impact. This paper will shed light on the creation and 

preservation of two well-known pinewoods of Portugal that are currently 

existing for which it will deploy the theorical framework of James C. Scott 

together with historical and cartographical materials and methods. Whereas 

the origins of Leiria’s pinewoods date back to 13-14th centuries, in early 17th 

century the Crown created the royal pinewood of Cabeção. Both were mainly 
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managed to guarantee timber for the construction of ship components, as well 

as other socio-economic needs of the Crown and the local inhabitants. This 

conservationism can be understood as what we refer currently to 

sustainability. 
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(1500-2000) 

Assistência na 

Misericórdia de 

Coimbra (1500-

2000) 

Receitas, despesas 

e bens patrimoniais 

(1500-2000) 

Dirigentes, irmãos e 

trabalhadores (1500-

2000) 

Chair: 

Lisbeth Rodrigues 

(GHES/CSG – ISEG, 

UL) 

Ana Isabel Silva 

(CEIS20 – UC) 

Carlos Manuel 

Faísca (CEIS20 – 

UC), 

Maria Antónia Lopes  
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Ricardo Oliveira  

(CLEPUL; IECCPMA) 

* On-line 

Organização: Carlos Manuel Faísca (CEIS20 – U. Coimbra) & Maria Antónia Lopes (CHSC – U. Coimbra) 

 

As Misericórdias são das mais particulares e importantes organizações 

portuguesas, com uma história multissecular, uma ocupação quase total do 

território metropolitano e colonial, e abrangendo quase todos os aspetos da 

vida económica e social. Este painel apresenta os principais resultados de 

uma recente investigação sobre a Santa Casa de Coimbra, cujos resultados 

serão em breve publicados em dois volumes. Trata-se de um contributo para 

o aprofundamento do conhecimento histórico sobre uma das maiores 

Misericórdias do país, tendo, por esse motivo, um relevante interesse 

comparativo quer em temas e cronologias habitualmente mais estudados – 

práticas assistenciais, assistidos e elites na Época Moderna –, quer naqueles 

cuja produção historiográfica é bastante menos densa – Época 

Contemporânea e, em particular, certos aspetos, como a atividade financeira. 

 

3.3.1. Assistência na Misericórdia de Coimbra (1500-2000) 

Ana Isabel Silva 

Propomos analisar a ação assistencial da Misericórdia de Coimbra, no quadro 

normativo e das práticas nacionais, ao longo das épocas moderna e 
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contemporânea, tendo em conta as várias esferas de intervenção bem como 

o universo dos assistidos (presos, condenados, doentes, viandantes, pobres 

envergonhados, jovens e criança). Pretendemos assinalar permanências e 

mudanças, enquanto reflexo de carências sociais estruturais e de novas 

formas de pobreza. 

 

3.3.2. Receitas, despesas e bens patrimoniais (1500-2000) 

Carlos Manuel Faísca & Maria Antónia Lopes 

Nesta comunicação propõe-se analisar a evolução das receitas, das despesas 

e dos bens patrimoniais ao longo do primeiro meio milénio de atividade da 

Santa Casa de Coimbra. A partir de uma perspetiva comparada com outras 

organizações congéneres, sublinhar-se-ão as principais alterações 

estruturais que ocorreram na Misericórdia de Coimbra e que se relacionam 

quase sempre com os principais aspetos da História Económica e Social de 

Portugal. A construção retrospetiva de séries quantitativas cobrindo grande 

parte da Época Contemporânea – a par do Porto um dos poucos exemplos do 

género para as Misericórdias de Portugal nesta cronologia – permitiu 

confirmar algumas das tendências assinaladas pela historiografia, mas 

também algumas incongruências que devem ser divulgadas e debatidas 

entre a comunidade científica portuguesa.     

 

3.3.3. Dirigentes, irmãos e trabalhadores (1500-2000) 

Ricardo Pessa de Oliveira 

Nesta comunicação, como o próprio título indica, pretende-se estudar o 

universo dos irmãos, dos dirigentes e dos trabalhadores que serviram a Santa 

Casa da Misericórdia de Coimbra, procurando identificar e compreender as 

mudanças, mas também as continuidades registadas durante cinco longos 

séculos, tão distintos, desde a sua fundação, em 1500, até ao final do século 

XX. Qual a evolução do numerus clausus, até quando vigorou a divisão entre 

irmãos nobres e irmãos oficiais e como se processou a abertura da irmandade 

ao sexo feminino são algumas das questões a que importa tentar responder. 

Seguindo a metodologia proposta por Maria Antónia Lopes, em estudo 

pioneiro precisamente sobre as chefias desta Santa Casa, pretende-se 
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analisar os indivíduos que ocuparam os principais cargos, isto é, a provedoria 

e a secretaria, analisando os seus estatutos, as suas formações, procurando 

apurar que outras instituições dominaram e em que períodos das suas vidas 

chegaram ao topo hierárquico da irmandade. Constitui ainda objetivo desta 

comunicação observar a evolução do quadro dos assalariados que, 

naturalmente, sofreu profundas alterações e estudar a relação que a 

instituição manteve com esses homens e mulheres. 
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Sessão Plenária/Plenary Session • 15 Julho/July • 17:00-18:30 
 

 

Keynote Speaker  

 

Vinita Damodaran  

(University of Sussex) 
 

“A new history for the Anthropocene: Mapping the environmental history and 

natural heritage of India; Forests, Sacred Groves, Mining and communities.” 
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Chair: 

Pedro Neves 
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Susana Miranda 

(Leiden University) 
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Évora) 

Andreia Fidalgo  

(U. Algarve & CIES-

IUL) 

 

4.1.1. Uma década das frotas do açúcar: origem, destino e negociantes dos 

açúcares em Lisboa (1752-1761) 

Lélio Luiz de Oliveira & Renato Leite Marcondes 

Lisboa no século XVIII ainda era o centro de um vasto Império, no qual se 

destacavam as riquezas do Brasil. As Alfândegas de Lisboa compreendiam 

uma estrutura de arrecadação diversificada e complexa, buscando abranger 

diferentes atividades e produtos. A Mesa Grande do Açúcar consistia numa 

das principais Alfândegas lusitanas. 

O açúcar brasileiro chegava regularmente a Lisboa desde o século XVI. 

Mesmo depois da crise do final do século XVII, as frotas continuavam a 

desembarcar grandes volumes do produto. Apesar de conhecermos a 

chegada dos navios das frotas até 1765, as descrições dos seus carregamentos 

revelam-se bastante sumárias, em geral somente a quantidade de caixas da 

valiosa mercadoria. Nosso objetivo é contribuir com novas evidências para a 

Alfândega lisboeta no meado do século XVIII detalhando um elo vital da 

cadeia mercantil do grande negócio do açúcar. O despacho de saída do 

açúcar e o pagamento dos direitos na Alfândega permitiu conhecer a origem 

e até o destino das quantidades, bem como os agentes que operavam nessa 

praça. Por outro lado, esses microdados também nos ajudam a formar o perfil 
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da oferta brasileira de açúcar entrada em Lisboa. Assim, passamos a 

compreender a dinâmica dos negócios dos agentes do açúcar no início da 

época pombalina, abarcando desde os diminutos participantes até os grandes 

negociantes. 

Utilizamos, além de outros documentos, seis livros de registro da Receita do 

Açúcar de 1752 a 1761 da Mesa Grande da Alfândega de Lisboa depositados 

no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Tais livros anotavam, regularmente, 

o despacho diário para cada mercador, registrando a quantidade, a qualidade 

e a origem no Brasil do açúcar e o valor pago dos direitos. O banco de dados 

formado por meio desses microdados permitiu analisar a dinâmica dos 

negócios do açúcar, compreendendo os anos de 1752, 1755, 1758, 1759, 1760 

e 1761. Adicionalmente, lançamos mão de uma compilação de documentos 

qualitativos e quantitativos sobre açúcar no meado do século XVIII também 

guardada nesse arquivo. Finalmente, complementamos pontualmente as 

informações das frotas por meio da anotação no periódico Gazeta de Lisboa 

desses anos. 

 

4.1.2. Lisbon and the second wave of Euro-Asian trade: The Company of Feliciano 

Velho Oldenberg, 1754-1763 

Susana Miranda & João Paulo Salvado 

In the eighteenth century, Euro-Asian maritime trade peaked, following an 

unprecedented surge in European demand for exotic goods (O’Rourke and 

Williamson 2002; De Vries 2003). Cotton textiles, porcelain, tea and coffee 

increasingly entered European households, not only those of the elite but also 

those of intermediate social groups (Brewer and Porter 1993; Riello 2013; Berg 

2015). The composition of return cargoes reflects this development and shows 

that tea and coffee played a central role in this second wave of Euro-Asian 

trade, replacing pepper and spices, which had dominated in the sixteenth and 

seventeenth centuries. This vitality of the Euro-Asian trade was made possible 

by the opening of Chinese ports to foreigners, benefiting the big, chartered 

companies such as the EIC and the VOC that dominated direct trade with 

China and dwarfed smaller players. It is generally believed that Portugal did 

not participate in this second wave, as its participation is usually viewed from 

the lens of the Carreira da Índia, which experienced a steep decline starting 

in the 17th century. Therefore, little attention has been paid to a particular 
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juncture that favoured the establishment of direct trade flows with Asia outside 

the Carreira da India. Through licenses granted by King João V, from 1710 

onwards, privately outfitted ships regularly sailed from Lisbon to Macao, 

Coromandel, and Bengal, without having to call at Goa. 

The goal of this paper is to provide insight into this still little researched topic. 

We will argue that Lisbon merchants, organised in trading partnerships or 

chartered companies, participated to a small extent in the growth of Euro-

Asian trade. Lisbon and its mercantile agents were aware of ongoing shifts in 

European demand and responded to the growing demand for Asian goods by 

using their involvement in transnational business networks. We focus on 

Feliciano Velho Oldenberg, a Lisbon merchant of German descent, who was 

granted the exclusive rights to trade with Coromandel/Bengal and Macao for 

ten years (1754-1763) to support our argument. Our analysis is based on newly 

compiled evidence from the records of the Lisbon customs-house and 

includes two aspects: First, we examine the business plan Feliciano Velho 

established to engage in two different trade circuits that presented different 

challenges and required different strategies. Second, we look into the volume 

and composition of return cargoes compared to those of the VOC and the EIC 

to determine the degree of Portuguese participation in the second wave of 

Euro-Asian trade. 

 

4.1.3. Do direito ao revés: seis décadas de Companhia Geral das Reais Pescarias do 

Reino do Algarve 

Andreia Fidalgo 

A 15 de Janeiro de 1773 foi formalmente constituída aquela que viria a ser a 

última companhia monopolista pombalina: a Companhia Geral das Reais 

Pescarias do Reino do Algarve. Esta companhia visava substituir o antigo 

sistema de exploração das almadravas, passando a ter a exclusividade no 

lançamento de armações e na captura da corvina e do atum (espécies 

privilegiadas), permitindo às demais espécies o livre comércio. A sua 

constituição foi resultado de um mais amplo projecto de recuperação 

económica da região algarvia, no qual as pescarias desempenharam um 

papel absolutamente crucial: a chamada “Restauração do Reino do Algarve”. 
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Esta foi uma das mais longevas e bem-sucedidas companhias monopolistas 

pombalinas. Constituída por um período de doze anos, foi sucessivamente 

prorrogada por decretos reais até à sua definitiva dissolução, em 1836. Os 

termos invocados para a prorrogação eram quase sempre os mesmos: o 

reconhecimento da imensa utilidade da companhia para o aumento das 

pescarias do Algarve. No entanto, se é possível afirmar que a Companhia 

contribuiu para um aumento significativo das armações de atum na região e, 

consequentemente, para o aumento da pesca do atum e da corvina, e se 

tornou num negócio altamente lucrativo, não será menos verdade afirmar 

que, progressivamente, a mesma companhia estabeleceu um modelo de 

exploração económica que em poucas décadas se revelou bastante 

pernicioso quer para o desenvolvimento das pescarias algarvias, quer para a 

sustentabilidade das comunidades piscatórias locais. 

Assim, em inícios de Oitocentos, multiplicam-se as queixas de pescadores de 

várias localidades algarvias. Reclamavam, por exemplo, que nos concelhos 

sob jurisdição da Companhia se viam impedidos de se dedicarem à pesca das 

espécies de livre comércio, sendo obrigados a empregarem-se na 

companhia; queixavam-se da deserção dos pescadores algarvios para as 

costas de Espanha, assim como da absorção dos lucros da Companhia pelos 

accionistas residentes em Lisboa; reclamavam, sobretudo, dos salários 

precários que auferiam ao serviço da Companhia. A esta última queixa faria 

face o alvará régio de 3 de Julho de 1815, no qual se assumia que era injusto 

e insustentável que os salários se mantivessem inalterados há 40 anos, face ao 

aumento do custo de vida verificado desde então. No entanto, esta medida 

pecaria por tardia, e ocorreria já numa época em que a Companhia estava em 

franca decadência. 

Face ao exposto, este paper pretende analisar a acção da Companhia Geral 

das Reais Pescarias do Reino do Algarve, observando, ao longo dos seus 63 

anos de actuação, o impacto do modelo de exploração por ela implementado, 

quer nas pescarias algarvias, quer nas comunidades piscatórias locais. 
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4.2.1. A Previdência Social do funcionalismo público durante o Estado Novo  

Ana Carina Azevedo 

Nesta comunicação pretende-se refletir sobre o desenvolvimento da 

Previdência Social do funcionalismo público durante os últimos anos do 

Estado Novo português, abordando os conceitos de sustentabilidade e 

insuficiência do sistema. A abordagem ao tema seguirá dois níveis de análise 

que constantemente se entrecruzam. Por um lado, serão analisados os 

impactos dos apoios sociais no quotidiano da classe e o seu significado na 

definição da relação entre o indivíduo e o Estado. Por outro, refletir-se-á 

sobre a ligação entre o aumento do esforço financeiro estatal em prol da 

Previdência Social e o alcançar dos objetivos do Estado Novo, nomeadamente 

em termos da sua própria legitimação. 

Da parte do Estado, o desenvolvimento da Previdência Social dos 

funcionários públicos surge como uma forma de atingir vários objetivos. Por 

um lado, trata-se de provar que, tal como as democracias, o Estado Novo 

apresentava capacidade para promover o desenvolvimento económico e 

social, possibilitando melhores condições de vida aos seus cidadãos e, 

sobretudo, aos seus funcionários. Por outro, a melhoria da situação 

económico-social do funcionalismo público era vista, não só nacional como 
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internacionalmente, como condição para a criação de uma “administração 

para o desenvolvimento” e para o evitar da fuga dos melhores funcionários 

para o setor privado. Além disso, não pode ser esquecido o modo como a 

Previdência Social acabou por incluir formas de controlo dos 

comportamentos e de garante do ideal de família defendido pelo regime. 

Para os funcionários públicos, o alargamento e aprofundamento dos apoios 

sociais possibilitaram melhorias concretas no seu nível de vida, sobretudo 

quando comparados com outros setores profissionais, como os trabalhadores 

rurais, as domésticas ou os trabalhadores independentes. Contudo, 

sobretudo no contexto de aumento do custo de vida sentido na década de 

1970, este esforço estatal acabou sempre por ser considerado insuficiente. 

O sistema seria, assim, marcado por uma constante tentativa de harmonização 

entre a sustentabilidade financeira e a resposta a reivindicações sociais. 

Reivindicações que sobem de tom à medida que se dá uma alteração na 

conceção de Previdência Social e alguns dos apoios sociais começam a ser 

entendidos como direitos aos quais o Estado deveria dar resposta. 

 

4.2.2. O impacto das políticas sociais de uma Grande Empresa Industrial num 

território de baixa densidade: A Delphi de Ponte de Sor  

Sandra Sofia Pereira 

Entende-se como políticas sociais todas as ações que tenham como fim a 

realização de bem-estar social, que podem ser múltiplas e até 

frequentemente dispersas nas áreas de atuação (educação, saúde, cultura, 

etc.) (Leal, 1985). A própria Constituição de 1976 pressupõe essa unidade da 

política social, embora a mesma esteja relacionada com a política educacional 

e cultural (cf. Artigo 91.º, n. º2). Segundo Alexander Dahlsrud (2006), que 

define a ação social por parte das empresas como: «Responsabilidade social 

cooperativa é o contínuo comprometimento do negócio em atuar de forma 

ética e contribuir para o desenvolvimento económico enquanto melhora a 

qualidade de vida da sua força de trabalho e suas famílias bem como a 

comunidade local e a sociedade em geral”» (Boechat e Barreto, 2018). O 

envolvimento da empresa vai para além do que é requerido por lei e assegura 

uma vantagem competitiva perante concorrentes e reconhecimento de uma 

melhor imagem e comportamento filantrópico. Além da imagem positiva 

transmitida aos seus consumidores (imagem de uma empresa honesta  
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e de confiança), a melhoria de condições e o acesso a bens ou serviços 

complementares (saúde, educação ou culturais) por parte dos funcionários, 

proporciona mais e melhores resultados para a empresa e evitam a 

“drenagem” de pessoal mantendo o quadro humano estável. Podemos 

concluir que a responsabilidade social por parte das empresas é um 

investimento no capital humano, que ao ter mais e melhores condições de 

vida, tanto no trabalho como fora dele, possam contribuir de forma quase 

espontânea para a estabilidade e crescimento da empresa. 

A diversidade de abordagens sobre o património industrial tem-se 

multiplicado nos últimos anos tal como tem marcado a agenda de 

investigadores de diversas áreas do saber. Uma das abordagens passa pela 

questão de índole social relacionada com os impactos sociais, económicos e 

demográficos nas populações locais - e regiões - onde essas empresas 

industriais se localizaram para aí desenvolverem a sua atividade. O trabalho 

que se apresenta constitui uma reflexão em torno dos impactos sociais e 

desenvolvimento regional que uma grande empresa industrial teve, ao nível 

social e económico, num território de baixa densidade populacional e 

maioritariamente rural na época. A análise e pesquisa sobre a implementação 

das políticas sociais por parte da antiga empresa Delphi têm de ser 

interpretadas à luz da época e da realidade local e nacional vivenciada no 

período em que a empresa se localizou na ainda antiga vila (a vila de Ponte 

de Sor só foi elevada a cidade em 1986) (Faísca, 2014). 

 

4.2.3. (In)sustentabilidades para as mulheres trabalhadoras da previdência social 

durante o Estado Novo   

Virgínia Baptista 

Esta comunicação debruça-se sobre a legislação e as instituições da 

previdência social para as mulheres trabalhadoras durante o Estado Novo. As 

mulheres, visibilizadas pelas estatísticas no mercado trabalho, passaram de 

22,8% da população ativa em 1940 para 24,1% em 1970, excluindo-se muitas 

trabalhadoras no domicílio e nos campos.   

Temos por objetivo central refletir sobre o impacto das medidas adotadas 

pelo Estado corporativo, na área da previdência social, para as mulheres e 

suas famílias. Vistas a partir do Estado, a legislação e as ações institucionais 
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coadunavam-se com as teorias da defesa da família e da maternidade “como 

um valor social eminente”, logo concebidas em função e para a promoção da 

ideologia vigente. No entanto, há que repensar como reagiram as mulheres a 

estas ações das instituições corporativas da previdência, iniciadas em 1935. 

Em que medida estas ações beneficiaram as mulheres? Ou será que limitaram 

o trabalho das mulheres com impacto na vida familiar?  

Num país pobre, profundamente agrícola e com um operariado reduzido, o 

Estado corporativo coartou e perseguiu o movimento associativo, no qual as 

mulheres tinham participação em associações de classe e no mutualismo. A 

nova ordem corporativa instituiu Caixas Sindicais de Previdência, Casas do 

Povo e Casas de Pescadores que foram restritas na sua ação e por vezes 

ficaram limitadas a outras funções. O Estado manteve as mutualidades 

oitocentistas, com algumas reformulações legislativas porque considerou 

estas socialmente benignas, sendo utilizadas para a providência dos 

trabalhadores, numa esfera privada, que lhe convinha.  

A legislação “protetora” promulgada durante o Estado Novo para as 

mulheres, foi contestada por vedar o acesso a melhores remunerações. Neste 

contexto salarial as mulheres em algumas fábricas não temeram enfrentar o 

patronato, com braços caídos ou paralisando as máquinas. Apesar do lar ser 

o lugar defendido para as mulheres, o Estado legislou sobre a saúde materno-

infantil, cuidados médicos em fábricas, nos campos e na atribuição do abono 

de família, medidas que podem ser vistas como que atribuindo direitos 

sociais às mulheres.  

No entanto, até 1974, além de várias carreiras profissionais estarem excluídas 

às mulheres e os salários serem maioritariamente inferiores aos dos homens, 

a previdência estatal, em pouco contribuiu para melhorar a vida das 

mulheres, continuando a assistência social e a previdência privada a 

prevalecerem, em todo o período.  
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Constituídos em 1936 como instituições «transitórias», os organismos de 

coordenação económica tornaram-se um dos pilares do Estado Novo. As suas 

competências dividiam-se em dois grandes domínios: disciplinar as relações 

de concorrência entre as iniciativas privadas e lançar políticas de fomento da 

produção, qualidade e cooperação entre os produtores; intervir diretamente 

nos mercados como agentes produtores ou comerciais nas principais 

atividades agrícolas e industriais que coordenavam.  

Apesar da reconhecida relevância histórica, demonstrada desde os estudos 

pioneiros de Manuel de Lucena na década de 1970, sabemos ainda pouco 

sobre a extensão da coordenação económica estatal exercida através destes 

organismos e do impacto que teve no crescimento da economia portuguesa. 

A sobrevivência destes organismos após a Segunda Guerra Mundial 

manifesta dois paradoxos. Primeiro, à medida que a economia revela uma 

gradual liberalização, os organismos de coordenação não só continuaram a 

existir como estenderam as competências de intervencionismo. Esta 

tendência acompanha o “reforço do estatismo” nas economias europeias. 

Segundo, os organismos sobreviveram ao final do regime autoritário que os 
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tinha criado, tendo quase todos mantido a designação e as funções até à 

adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia. A partir de 1985, 

todos foram extintos, tendo-se prolongado os processos de liquidação de 

alguns até aos inícios do século XXI.  

A partir de uma análise focada em vários organismos e num elenco de 

problemas comuns, nesta sessão discute-se como funcionavam os 

mecanismos de coordenação económica estatal em ditadura e democracia. 

Entre outras questões, interessa compreender se os organismos foram 

elementos de modernização ou estagnação das atividades que coordenavam; 

avaliar como resolveram as tensões intrassectoriais, gerindo os diferentes 

grupos de interesse que atuavam nas cadeias de valor que coordenavam; 

averiguar se a ação do Estado permitiu reduzir as assimetrias regionais 

criadas pela disponibilidade dos factores produtivos no território (recursos, 

capital e trabalho). Discutem-se, ainda, as diferentes soluções adotadas para 

integrar as competências e as funções de cada um destes organismos quando 

foram extintos.   

 

4.3.1. Coordenar a vitivinicultura em Portugal: mudanças políticas e institucionais 

nas últimas décadas do século XX  

Dulce Freire 

Desde 1986, o Instituto da Vinha e do Vinho, instituto público integrado na 

administração direta do Estado, é a entidade reguladora da vitivinicultura em 

Portugal. É o herdeiro de 50 anos de atividade da Junta Nacional do Vinho. Na 

década de 30, quando se sentiam os efeitos da Grande Depressão e se 

consolidava o Estado Novo, os interessados na produção de vinho comum 

desenvolveram diversas estratégias para assegurar a proteção do Estado. A 

Federação dos Vinicultores do Centro e Sul de Portugal, um organismo 

inserido no sistema corporativo, começou por ser uma das soluções 

institucionais criadas (1933) para implementar as medidas estatais. Em 1936, 

reconhecendo o relativo fracasso da ação desta federação, o Estado Novo 

substituiu-a pela Junta Nacional do Vinho, um poderoso organismo de 

coordenação económica.  

A JNV estabeleceu um sistema de regulação e intervenção assente numa 

densa rede nacional de infra-estruturas e serviços especializados e, também, 
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numa colaboração estreita com os organismos corporativos que geriam o 

comércio interno e externo. A ação da JNV permitiu consolidar o “modelo de 

quantidade” que, estando em desenvolvimento desde a segunda metade do 

século XIX, marcou o panorama nacional até finais do século XX.  

Nesta comunicação, primeiro avalia-se como, após a Revolução de 1974, 

decorreu a dissolução dos organismos corporativos específicos deste 

subsector económico e identificam-se as competências que foram integradas 

na JVN. Depois, analisa-se a transição desta junta para o IVV, o que coincidiu 

com a mudança de orientação do subsector para um “modelo de qualidade”, 

no novo quadro de produção e consumo no âmbito da Comunidade 

Económica Europeia.      

 

4.3.2. A Junta Nacional da Cortiça, o Condicionamento Industrial e a 

sustentabilidade da vantagem competitiva do sector corticeiro em Portugal  

Amélia Branco Francisco Parejo Moruno & José Rangel Preciado 

Esta comunicação tem como objetivo geral analisar o papel da Junta Nacional 

da Cortiça (JNC) na aplicação do Condicionamento Industrial (CI) à indústria 

corticeira e a forma como as decisões que foram sendo tomadas neste âmbito 

contribuíram, ou não, para o reforço da vantagem competitiva que Portugal 

adquiriu na exportação de produtos transformados da cortiça, rolhas e 

aglomerados. 

A Junta Nacional da Cortiça foi criada em 1936, visando “orientar, disciplinar 

e fiscalizar” a indústria e o comércio da cortiça e garantir o respetivo 

aperfeiçoamento técnico, económico e social, e ainda promover a cortiça nos 

mercados externos. 

Foi extinta em 1972, ano em que foi criado o Instituto de Produtos Florestais 

(IPF), que absorveu a Junta Nacional da Cortiça, a Junta Nacional dos 

Resinosos e o Grémios dos Industriais e Exportadores de Produtos Resinosos 

e o Grémio dos Exportadores de Madeira. Por sua vez este organismo foi 

extinto em 1988. 

Na concretização do objetivo geral são considerados os quadros institucionais 

relativos ao CI e dos organismos de coordenação económica, enquanto 

vetores explicativos das alterações que se vieram a verificar na evolução da 
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indústria corticeira e sua vantagem competitiva no comércio internacional. 

Neste último aspeto são consideradas as estatísticas do comércio externo 

corticeiro e suas as alterações quanto a dinamismo e especialização. Introduz-

se ainda uma dimensão comparativa com o caso espanhol. 

Através da análise dos pedidos e decisões inerentes no âmbito do CI, 

colocam-se os seguintes objetivos específicos: (1) estudar a evolução da 

expansão da capacidade produtiva da indústria; 

(2) identificar as alterações verificadas na localização dos principais polos 

industriais corticeiros e suas consequências; (3) compreender o papel da 

“indústria caseira” na edificação de uma vantagem competitiva ligada à 

exportação de rolhas; (4) identificar e explicar o processo de integração 

vertical na indústria corticeira. 

 

4.3.3. Produzir para exportar: a coordenação económica na indústria de conservas 

de peixe  

Francisco Henriques 

Na segunda metade dos anos trinta, a criação de organismos de coordenação 

económica pelo Estado Novo incluiu as principais atividades de exportação 

que tinham sido atingidas pela crise nos mercados externos. A recuperação 

do comércio exportador era condição essencial para garantir o equilíbrio da 

balança comercial, assegurar a estabilidade monetária e o emprego nas áreas 

rurais e urbanas. Todavia, seriam as conjunturas externas a determinarem as 

respostas que a organização burocrática estabeleceu para o sector 

exportador. Os protecionismos e práticas de comércio bilateral nos anos 

trinta; as economias de guerra e o comércio estratégico entre neutrais e 

beligerantes; e a cooperação económica no segundo pós-guerra, com uma 

gradual liberalização do comércio externo, foram as principais "conjunturas 

críticas" que afectaram o comércio externo português.  

Nesta comunicação procuramos estudar a problemática da coordenação 

económica estatal a partir do caso da indústria de conservas de peixe. Criado 

em 1936, o Instituto Português das Conservas de Peixe (IPCP) cedo se tornou 

num organismo disciplinador das diversas iniciativas privadas e um agente 

industrial e comercial com intervenção direta nos mercados. O perfil da 

indústria conserveira, assente numa especialização produtiva nas conservas 



 

 

59 

de sardinha, foi tributário da intervenção pública executada pelo IPCP. 

Importa, neste sentido, compreender em que medida o organismo de 

coordenação económica conferiu uma capacidade de competitividade 

internacional à indústria portuguesa. Em segundo lugar, procuramos 

descobrir se esse modelo de desenvolvimento foi sustentável no longo prazo. 
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5.1.1. Party elite framing of IMF conditionality-based support during democratic 

consolidation in the Portuguese “Assembleia da República”: content, salience, and 

positions  

Luciano Amaral, Camila Campino e Luís de Sousa 

Prior to accession to the then European Economic Community (EEC) in 1985, 

Portugal experienced two International Monetary Fund (IMF) financial 

assistance programmes of a similar type: in 1977-79 and in 1983-1985. 

Conditionality-based international support programmes are often highly 

politicized events with implications to democratic legitimacy. One way for 

understanding how these processes are politically ‘constructed’ is framing 

analysis (Chong & Druckman 2007). The attribution of responsibilities for the 

crisis, the blaming of incumbents for the scope and intensity of austerity 

policies adopted, the degree of perceived decisional autonomy of national 

governments to negotiate the terms of the bailout arrangements, the general 
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image of international organisations are issues that recurrently differentiate 

positions between political camps before, during and after an active loan 

agreement has been signed. The question of democratic legitimacy was 

particularly serious in the case of these two interventions, as Portugal was then 

transitioning from an almost 50-years old authoritarian regime to a new one, 

and the nature of the latter was undecided for some years after a coup d’état 

in 1974. Some groups favoured a socialist/communist type of solution whilst 

others favoured a Western-style democracy with a capitalist economy. Public 

debate about these alternatives was fierce almost until EEC accession and the 

IMF interventions were an integral part of the debate (Amaral et al., 2020).  

This paper analyses the positions of party elites on these various issues related 

to the two IMF interventions. A content analysis of party elite assessments of 

the interventions in parliamentary debates across the full political spectrum 

was conducted. The paper compares periods before and after an active loan 

agreement with the IMF had been agreed and signed by governments along 

three analytical dimensions: the content of party elites’ frames (content 

frame); the frequency of party elites’ reference to the various content frames 

(salience frame); and the party elites’ positioning regarding the IMF 

interventions (position frame) distinguishing between process level and 

outcome level assessments.  

To account for these patterns, the paper relies on framing analysis theories. It 

also draws on similar empirical studies (Wonka 2016; Pleines 2021) using 

parliamentary debates to assess party elite positions towards bailout 

programmes. A single case study does not lend itself to broad generalisations, 

but it has instead the intended advantage of theory-building (Eckstein 1975) 

and, therefore, makes a significant contribution to the scant literature on the 

politicisation of international financial assistance programmes in democratic 

consolidation contexts. 

 

 

 

 

 



 

 

62 

5.1.2. The electoral impact of a large return migration shock in a nascent democracy  

João Pereira dos Santos 

In this paper, we study the causal impact of a large and unexpected 

repatriation episode on election outcomes during a democratic transition that 

was characterized by severe polit- ical and economic instability. We analyse 

how the forced return of close to half a million settlers from Portuguese 

speaking African countries, motivated by the eruption of civil wars in these 

territories, influenced election outcomes after the 1974 Carnation Revolution 

in Portugal. We apply a difference-in-differences with a continuous treatment 

assignment based on the share of repatriates per municipality. To deal with 

potential endogeneity prob- lems, we instrument this with two shift-share 

variables levering on very detailed census data covering the universe of 

repatriates and including information on their regions of birth. We find that 

repatriates significantly increased voting for right-wing parties in the ten 

years after the Revolution. 

 

5.1.3. “Sustainable self-sufficiency” in the rural society of the interwar period. The 

case of the Thessaloniki region in Greece  

Virgina-Anastasia Fournari 

To change the situation of farmers in the interwar period, as it is formed after 

the violent population exchange in the Balkans and the rise of authoritarian 

political parties, the accurate knowledge of a) living and working conditions 

of farmers b) the natural environment, and c) the economic environment of the 

region with precise boundaries within which the farmer moves. The 

thickening of the agricultural population in areas where the settlement of 

farmers - refugees took place causes narrowness and insufficiency of land, 

resulting in tension between natives and refugees. Revenues in most small 

farms in these conditions are insufficient with criteria a) the size of the rural 

family and b) the cycle of good and bad weather. On the one hand, addressing 

the problem is linked to the development of agricultural credit and state 

intervention to maintain a large part of the rural population and find means to 

increase the insufficient production of farmers. The relationship between 

increasing the size of the lot and diluting the agricultural population only on a 

limited scale is applied in contrast to the state’s emphasis on the intensification 
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of agriculture to a degree commensurate with the needs presented. Intensive 

agriculture is linked to the available funds directed to the improvement of 

agricultural means, the execution of land improvement projects, the training 

of farmers in the scientific methods of exploitation of the agricultural and 

livestock production sectors to increase the gross income, but the gross 

income approached by the natural conditions of the region with its exact 

boundaries. 

The data comes from a survey conducted in the mid-1930s in Greece and by 

experts in the Thessaloniki region. It concerns 47 communities with 78 

villages, of which 14 are inhabited exclusively by natives, 51 by pure refugee 

populations, and 13 villages are mixed, i.e., inhabited by natives and 

refugees. The analysis of the periphery of these villages includes the physical 

and social conditions associated with the agricultural exploitation of the 

periphery (distribution of land, division of property, technology, type of crop, 

yields, surpluses, and deficits) and the calculation of annual gross take into 

account the relationship between good and bad yields. The fundamental 

assumption is that the smallness of the agricultural clergy is to succeed with 

the work (of the farmer and his family) to become self-sufficient by ensuring 

the subsistence needs of the agricultural micro-farm (family and animals) by 

minimizing its relations with the market. Its purpose is that micro-exploitation 

is not to secure more significant net profit but to create a variety of living 

products and "sustainable self-sufficiency" with the work of family members. 
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Iberian agriculture has the peculiarity of gathering all the main cereals that 

feed the world. Throughout centuries its inhabitants developed cereal crops 

mainly through rainfed farming such as wheat, barley, and also rye in the 

areas with the most adverse soil and climate conditions. Following the 

Columbian Exchange movement, since early 16th century that Iberia has been 

the gateway for the introduction of non-European species that changed 

deeply the local and regional agroecosystems. For the production of crops 

like maize and rice a fairly supply of water is needed. Except the North-West 

regions, this led to the introduction of new forms of water management with a 

profound change on rural landscapes as public and private irrigation systems 

were built. Being more productive but needing more inputs to thrive, these 

new species managed to overtake the former in several places. Nevertheless, 

the different agrarian and ecological particularities of the Iberian Peninsula, 

as well as the needs and tastes of the population, led to different regional 

scenarios and crop rotations. 

This session will present the evolution of the historical main cereals cultivated 

in the Iberian Peninsula, wheat and rye, and the realities that the introduction 

of rice and corn brought. Given the ecological particularities of the Iberian 
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Peninsula, irrigated crops competed with non-irrigated crops in some areas, 

leading to the necessity of new infrastructures, changing rotations, uses and 

landscapes. 

 

5.2.1. Changing rice geographies: a long-term view of Portuguese regional 

production (1860-2018) 

Carlos Manuel Faísca, Dulce Freire e Cláudia M. Viana 

Being a seed of Asian origin, Oryza sativa L. rice cultivation on Portugal 

required an adaptation to the existing agroecological conditions. Due to the 

characteristics of the territory, in the regions where good temperature 

conditions are found water is scarce, while in those where water is abundant 

temperatures are not the ideal for rice growing. Since the late eighteenth 

century, there has been significant human intervention in the production of 

rice, especially through public policies with the objective of increasing the 

production of a cereal that could achieve the everlasting goal of national food 

self-sufficiency.  

In this article it is analyzed the consequences of public policies towards rice 

in the last 160 years and their interaction with the agroecological conditions 

of the territory and the genetic characteristics of rice varieties in use. Those 

consequences were the increase in production and the reordering of the 

geography of rice cultivation in Portugal. Thus, we concluded that, seeking to 

increase rice production, public policies favored the geographical 

reorganization of rice cultivation according to the agroecological conditions 

of the territory and the genetic characteristics of rice varieties in use. These 

three factors are essential to agricultural innovation. 
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5.2.2. Adapted varieties and hybridization. Agrarian improvement of maize in the 

Iberian Peninsula 

Inês Gomes 

In its expansion, corn has experienced many adaptations to different agro-

ecological conditions and varied farming practices. Today, it has became the 

cereal with the greatest range of cultivation, and that is possible because 

farmers managed to obtain, through selection, varieties adapted to specific 

environmental conditions. In addition, in areas where water is not enough, this 

cereal has also benefited from water management practises. 

In the last century, the hybridization of maize broadened the possibilities of 

its cultivation to new areas, enlarging its uses and productivity but also 

changing some management or farming techniques, and also the landscape. 

The genetic material, however, came from only a few of the most productive 

races of the American Corn Belt. Recently, the concern about the loss of 

genetic diversity favoured the gathering of material from local landraces and 

the creation of collections from local varieties that never stop being cultivated 

in a context of an organic and more rational agriculture in terms of available 

natural resources. 

In this paper we analyse the process that opposed hybrids to local varieties in 

the Iberian Peninsula, an essential entry point for maize in the Old World, but 

also a pioneering place in the hybrids’ research, being the first place in 

Europe where they were produced. Portugal and Spain, though, approach the 

new “technological seed” with a wide variety of strategies which will be 

explored. 

 

5.2.3. Traditional dryland cereals, valuation and research. Wheat and rye in the 

Iberian Peninsula (18th-20th centuries) 

Alberto González Remuiñán 

During centuries wheat and rye were the dominant cereals in the agricultural 

systems of the Iberian Peninsula. However, throughout History they present 

very unequal paths. While wheat was the main source of food for the majority 

of the inhabitants of Iberia, rye only was dominant in the regions where none 

other could thrive. In fact, rye is more resistant being present in places with 
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worse soil and climate conditions, showing a great capacity of adaptation to 

the particularities of the different lands where it was sown.  

Unsurprisingly the social consideration on both cereals was also very 

different, with brown rye bread being much less valued when compared to 

the white bread made of wheat. This is reflected in the importance that both 

cereals received in the literature of the last centuries being produced 

inumerous studies on wheat but very few references on rye, which 

complicates even the identification of possible rye varieties. Consequently, 

also the historical scientific research of each one is extremely uneven being 

much more developed for wheat. 

In this paper we will discuss the different considerations these dryland cereals 

had regarding its cultivation, social valuation, and the respective 

consequences in scientific literature and historical research. 
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5.3.1. A Migração de Andaluzes para o Algarve, entre c. 1810 e 1914 

João Romero Chagas Aleixo 

Esta comunicação versará sobre as migrações inter-regionais, 

nomeadamente, os fluxos migratórios ocorridos entre a Andaluzia e o 

Algarve, entre c. 1810 e 1914. 

Apresenta, entre outros, os seguintes objetivos: a) localizar os principais 

municípios de origem (na Andaluzia) e os principais concelhos de destino (no 

Algarve) desses migrantes andaluzes; b) identificar as principais causas / 

fatores – sociais, económicos e políticos – que estiveram na origem desses 

fluxos migratórios; c) verificar as décadas em que, quantitativamente, esses 

fluxos migratórios mais se fizerem sentir; d) historiar as atividades a que esses 

migrantes se dedicavam por concelho, identificando o seu peso económico 

ao nível do comércio, da industria e dos serviços, nos concelhos algarvios de 

maior destino; e) estudar o nível de abertura social dessas determinadas 

colonias, e se interagiam com outras colónias de andaluzes a residir noutros 

concelhos; f) investigar quais os estatutos – social, económico e político – que 

gozavam alguns desses migrantes no seio das respetivas comunidades de 

acolhimento. 
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Em V.R.S.A. foram os principais impulsionadores das indústrias pesqueira e 

conserveira, fundando um importante conjunto de fábricas entre 1879 e 1894. 

Nesse âmbito, procura-se biografar os principais industriais conserveiros 

andaluzes a operar no Algarve: Cayetano Feu Marchena, no concelho de Vila 

Nova de Portimão; Sebastián Ramírez, Juan Maestre Cumbrera e Francisco 

Rodríguez Tenório, que dominaram, por largos anos, a indústria conserveira 

em V.R.S.A. 

Verifica-se que além do seu dinamismo, empreendedorismo, capacidade de 

trabalho e criação de estruturas empresariais, o que estes espanhóis – 

catalães, valencianos e andaluzes – trouxeram e souberam implementar na 

região, foi um conjunto de significativas e importantes inovações 

tecnológicas. Implementadas, ao longo do século XIX, nas indústrias da 

pesca, das conservas e da cortiça, contribuindo, dessa forma, para a 

revolução industrial algarvia, com a consequente maximização da produção 

de bens, possibilitando o crescimento das exportações nesses três sectores 

industriais. 

Nesse sentido procedeu-se a uma aturada investigação historiográfica por 

vinte arquivos – paroquiais, prediais, municipais, distritais, provinciais e 

nacionais –, em Portugal e Espanha, assim como por vinte centros de 

documentação e/ou bibliotecas – municipais, universitárias, provinciais e 

nacionais –, em Portugal e Espanha. Além dos fundos arquivísticos, 

consultaram-se fontes impressas e periódicas, igualmente nos dois países, 

assim como fontes orais. 

Trata-se, assim, de uma comunicação que versará, numa primeira parte, 

sobre a História das migrações inter-regionais, para, numa segunda fase, 

abordar alguns aspetos da História Económica e Social do Algarve, em geral, 

e dos concelhos de Vila Nova de Portimão, Loulé e Vila Real de Santo António, 

em particular, no decorrer do «longo século XIX». 

 

5.3.2. Migração rural e sustentabilidade demográfica no Norte de Portugal do 

século XIX:  Perfil socioeconómico dos migrantes do concelho de Fafe, 1868-1920 

Milene dos Anjos 

Esta comunicação analisa o perfil socioeconómico e os padrões de 

mobilidade geográfica da emigração transoceânica no Sul da Europa o 
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contexto da primeira globalização. Examina o caso do concelho de Fafe, o 

qual experimentou um movimento migratório externo desde meados do 

século XIX. Os dados pessoais de cerca de 3 900 emigrantes legais (homens, 

mulheres e crianças) registados nos passaportes entre 1868 e 1920 constituem 

a principal fonte de estudo. As variáveis manuseadas são: data (ano e mês), 

sexo, idade, altura, estado civil, profissão, nível educacional (se sabem ou 

não), destino, freguesia de nascimento. Com estes variáveis elaborar uma 

análise detalhada do perfil socioeconómico dos emigrantes de Fafe ao longo 

da última metade do século XIX e nas primeiras décadas do início do século 

XX, sendo na sua imensa maioria pertencentes à classe trabalhadora, que 

procurou melhores condições de vida em regiões do outro lado do oceano. 

O estudo das populações do passado, habitualmente retratadas como 

estacionárias e imóveis, tanto em termos geográficos quanto sociais, tem 

vindo a revelar padrões de alta mobilidade geográfica. Os avanços da 

microanálise, do século XXI, desenvolvidos na combinação longitudinal de 

dados qualitativos e quantitativos, apontaram novos fatores para explicar o 

fenómeno, divididos em categorias: o papel da família, a formação social e a 

educação. 

A migração, mais do que qualquer outro evento demográfico, apresenta-se 

como o resultado de uma complexa interação de fatores, mediados por 

decisões pessoais e familiares (Oris,2003; Kok,2010). Considerando fatores 

diversos de estímulo à mobilidade que operam em diferentes níveis, este 

trabalho pretende estudar os antecedentes familiares inerentes à decisão de 

migrar, analisando os contextos demográfico, económico e social dos 

indivíduos do concelho Fafe. 

 

5.3.3. Famílias e estratégias sociais dos primeiros charqueadores na fronteira sul da 

América Portuguesa – Pelotas (1780 – 1830) 

Stéfani Hollmann 

A busca por constituição de relações pessoais nos territórios ultramarinos era 

fundamental para a ampliação das redes econômicas e sociais. Os indivíduos 

recém-chegados às novas zonas de colonização, buscavam no matrimônio e 

no apadrinhamento maneiras de estabelecer vínculos familiares. A família 

sempre foi a primeira rede social de qualquer indivíduo. Já no ultramar, para 
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zonas como a América Portuguesa, passou a ter significado interessante na 

busca por ascensão e mobilidade social. Considerando que a linhagem ou 

descendência eram fundamentais para a distinção social em terras mais 

distantes da Corte, a busca pelos sacramentos da igreja como maneira de 

enraizamento social é de fundamental compreensão para o estudo de 

estratégias sociais. Em fins do século XVIII, novos territórios americanos 

foram povoados por luso-brasileiros. Em geral, como forma de inversão do 

capital mercantil em novas zonas produtoras e na concepção de novas 

culturas. Foi neste período que em Pelotas, ao sul da Capitania do Rio Grande 

de São Pedro, foram instaladas as primeiras fábricas saladeiras para a 

produção de carne seca, couro e sebo. Neste momento, o deslocamento do 

eixo econômico para o sul da América Portuguesa se dava em detrimento do 

aumento da importância do porto do Rio de Janeiro, mas também devido a 

demarcação de fronteira, após o Tratado de Santo Idelfonso (1777). Apesar de 

parte dos indivíduos que investiram nas primeiras charqueadas em Pelotas, 

tivessem nascido já em outras partes da América Portuguesa, alguns deles 

tinham origem reinol – contudo, também havia aqueles que já haviam passado 

por outras regiões brasileiras. Todavia, sabe-se que em uma sociedade que 

vivia à lei da nobreza, linhagem e descendência era fundamental no 

estabelecimento de redes econômicas e de poder. Logo, o parentesco fictício 

ou não sanguíneo fez o papel dos laços sanguíneos nos Trópicos, desta forma 

a análise das escolhas e critérios matrimoniais e de compadrio são 

fundamentais para a compreensão de estratégias de ascensão e mobilidade 

social e geográfica em uma sociedade de Antigo Regime nos Trópicos.  

Neste trabalho o foco será na compreensão das estratégias sociais e nos 

vínculos familiares distintos que se estabeleceram em regiões meridionais na 

América Portuguesa, distante dos principais centros de poder ultramarinos. 

Além disso, utilizando das mesmas fontes paroquiais, também é possível 

verificar a movimentação geográfica dos indivíduos – em especial do 

primeiro grupo de charqueadores de Pelotas - neste período de ocupação de 

novas zonas produtoras e demarcação de limites no Novo Mundo, bem como 

compreender as novas configurações familiares na região fronteiriça. 
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This panel consists of two sessions exploring new methods and approaches in 

the study of coerced labour in the Lusophone world from ca. 1800 to ca. 1960. 

This field of study has advanced dramatically in the last decade by the 

adoption of innovative quantitative methods and comparative approaches, 

which has enabled scholars to analyse cases from Asia, Africa, and Brazil from 

a transcontinental perspective. The papers in first session present new ways 

of using demographic data for studying different forms of coerced labour in 

the Portuguese Empire. The papers in the second session adopt a more 

qualitative and comparative approach to African and Brazilian labour history, 

using previously unexplored documentary records to convey new 

perspectives and interpretations. 

 

5.4.1. Slavery and indentured labour in Macao, 1800-1875: research notes 

Diogo Queijo 

Macao constituted itself as a suis generis territory on the Portuguese colonial 

empire, entangled in two different administrative and judicial systems 

(Chinese and Portuguese), it is, in a way, almost a city-state. Nonetheless 
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within its small territory there was a population with high proportions of slaves 

and indentured labour (the so-called Coolies) during the XIX century, 

comparing to the European descendant populations (“Reinóis” and 

“Macaenses”, for instance).  

This paper aims to conduct a demographic evaluation of the slave and coolie 

populations of Macao within 1820-1874, evaluating it primarily in terms of the 

contingent numbers and, when possible, also constructing gender and age 

structures to each of the groups. In the end, this work will focus on two main 

objectives: first, construct a table with the information regarding the 

population numbers and the data available; second, correlate the 

demographic trends of this groups to the geopolitical conjuncture (not only 

regional, but also international) of the period. For that I will take notice of 

various forms of slavery: legal, illegal, and informal; and the indentured work, 

related with the coolie population that travelled through the city of Macao, 

especially to the Americas.  

With this information I hope to give a new perspective regarding the coerced 

labour on Macao, since it will allow for a quantitative assessment of these 

groups and, at the same time, its comparison with other territories of the 

Portuguese colonial empire. The time period will span from the 1820, that 

marks the date of the Liberal Revolution and the elections to the Cortes 

Constituintes, both in Portugal, to 1874, the year of the abolition of the traffic 

of coolies on Macao. In this way the study starts with the dawn of a new period 

on the political sphere of the distant metropole and concludes with the end of 

the external commercial adventures of the small territory. 

 

5.4.2. Os contratados de Angola para São Tomé e Príncipe, 1875-1900. Novos dados 

e interpretações a partir de fontes primárias 

César Jurante 

No último quartel do século XIX implementaram-se diversas normas jurídicas 

a fim de generalizar o “trabalho livre”, mas de forma obrigatória, com o 

pretexto de contrato de trabalho. No entanto, face à crise de mão-de-obra em 

São Tomé e Príncipe em 1875, permitiu-se que Portugal estimulasse o 

recrutamento de serviçais nas suas colónias africanas, sob forma de contrato 
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“livres”, na sua maior parte, oriundos de Angola, para sustentar a produção 

agrícola do cacau, no arquipélago. 

Com recurso a fontes primárias ainda pouco estudadas, pretendemos 

apresentar novas evidências com base em abordagens quantitativas e 

qualitativas, interpretando os registos nominativos dos serviçais embarcados 

em Angola. Assim esta comunicação tem como objetivo central compreender 

o impacto do contrato em Angola, através do processo de contratação de mão-

de- obra e, por sua vez, identificar as formas de contratação e as regiões de 

origem dos serviçais e suas dinâmicas. A literatura tem defendido que em 

larga medida o sistema de contrato se assemelhava a uma escravatura 

clássica legalizada. Entendemos que a problemática da escravatura ou 

trabalho forçado não se restringiu com o regulamento dos serviçais de 1878. 

Porém, seguiu-se de forma encoberta ganhando sentido legal a partir do 

decreto de 1899 sob a orientação de António Enes através do Código do 

trabalho indígena, onde o serviçal tinha o dever moral e jurídico de trabalhar. 

 

5.4.3. Measuring Slavery in Colonial Angola, 1797–1850: A New Analysis of Colonial 

Censuses 

Kevin McCarthy 

The Portuguese Kingdom’s decision in the late 18th century to collect regular 

censuses of each Portuguese colony resulted in a wealth of documents suited 

for historical demographic study. The censuses from Angola provide a 

particularly detailed picture of a pre-Scramble population in West Central 

Africa. While these censuses contain mathematical errors and were often 

compiled using indirectly gathered data, their ample scope and relative 

uniformity from 1797 to the middle of the 19th century allow for analysis of all 

segments of colonial Angolan society. 

Slavery in colonial Angola was a complex institution that incorporated 

Indigenous forms of forced labor alongside newer systems introduced 

through the Trans-Atlantic slave trade. 

Recent research has highlighted the diversity of slave experiences in Atlantic 

Africa and expanded on the processes of enslavement in and around Angola. 

Combining research on the Trans-Atlantic trade with data from the Portuguese 
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colonial censuses opens a new understanding of the demography of Angolan 

slaves, the scope of their labor, and their responses to economic change. 

This presentation presents a series of findings on the experiences of Angolan 

slaves derived from census data. It combines an anthropological 

understanding of African forms of forced labor, information from sources 

outside the African continent, and an aggregate analysis of many extant 

censuses from Angola to describe the nature of forced labor in the colony and 

mitigate distortions caused by the imperfect methods used by colonial 

administrators to collect data. It seeks to broaden perceptions of Angolan 

labor, providing a groundwork for study of labor in the region before and after 

the collapse of the Trans- Atlantic slave trade system. 
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Este painel pretende focar-se no enquadramento da agricultura portuguesa 

entre os séculos XIX e XX, visando contribuir para uma melhor compreensão 

de como a exploração agrícola foi entendida do ponto de vista das 

organizações e como é que o seu controlo foi operacionalizado em contextos 

distintos.  

Maximizar as potencialidades produtivas das zonas rurais converteu-se num 

paradigma económico vigente ao longo das três Revoluções Agrícolas, entre 

os séculos XVIII e XX (Bairoch, 1989). As atividades ligadas ao sector primário 

originam bens com diferentes graus de assimilação, facto esse que abre 

caminho para discutir, teoricamente, de que forma o usufruto dos recursos 

naturais é alcançado e que fundamentos existem para a sua exploração. Esta 

problemática concretiza-se em situações que, de um modo geral, combinam 

soluções social e economicamente viáveis, mas que com o decorrer das 

décadas, essa realidade foi-se subvertendo. Nesse âmbito, importa 

questionar quais os quadros organizacionais que permitiram determinados 

comportamentos dos agentes face à produção e ao uso de bens e dos vários 

tipos de propriedade (estatal, privada, comum ou de livre acesso) tendo em 

conta as diferentes estruturas de mercado e a presença de externalidades. 



 

 

77 

Seguindo o lastro deixado pela obra de Douglass North no âmbito na nova 

economia institucional, a literatura tem vindo a realçar a importância das 

organizações, arranjos institucionais e estruturas regulatórias da atividade 

económica (Baldwin, Cave e Lodge, 2011), temática que deve ser alargada 

aos domínios da agricultura. Através do caso de estudo de Portugal, procurar-

se-á refletir, por um lado, sobre quais as implicações desta questão em 

determinados espaços regionais, e por outro, compreender os trajetos 

seguidos e os entendimentos suscitados pela ligação entre economia e 

ambiente. A abordagem institucional na agricultura, questão levantada por 

alguns autores (Simões, 2004), é uma forma de operacionalizar este tema e, 

através das comunicações deste painel, colocar-se-á em evidência essa 

opção de trabalho.    

O presente painel trata as configurações institucionais encontradas para 

superar a informalidade do mercado na hortifruticultura entre o século XIX e 

os inícios do século XX. Analisa as formas de sustentabilidade e de 

governação da atividade económica das comunidades fronteiriças de Trás-

os-Montes na segunda metade do século XIX. Posteriormente, aborda o 

comportamento dos mercados alimentares no decorrer da Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918) e as suas implicações socioeconómicas. 

 

6.1.1. Atividades produtivas e sustentabilidade das comunidades locais na área de 

fronteira em Trás-os-Montes (1851-1889) 

Pedro Mota Tavares 

Os “mapas estatísticos” nos arquivos municipais comportam informação 

relevante sobre a atividade das administrações dos concelhos no século XIX, 

num período em que os serviços oficiais passaram a recolher 

sistematicamente alguns dados estatísticos. Entendemos que esses fundos 

ainda não foram considerados numa investigação à escala regional.  

Na documentação pertencente às suas séries e subséries, o Arquivo Municipal 

de Chaves contém “mapas estatísticos” com datas extremas entre 1851 e 

1889. A par deste concelho no distrito de Vila Real, o Arquivo Municipal de 

Vimioso, no distrito de Bragança, também contém “mapas estatísticos” com 

datas extremas de 1859 a 1863. Partindo para isso de dois estudos de caso na 

área de fronteira em Trás-os-Montes, o nosso tema visa contribuir para 



 

 

78 

reinterpretações do passado através dos dados recolhidos e analisados sobre 

a produção e circulação de bens e serviços, sem esquecer a gestão de 

recursos naturais e dos sistemas de energia.  

Os nossos objetivos visam por isso confrontar algumas perceções atuais em 

torno do conceito de sustentabilidade. Adota-se ainda uma perspetiva crítica 

capaz de identificar a variedade histórica das formas de sustentabilidade e as 

suas variedades geográficas, atendendo à exploração do meio natural e aos 

dados relativos a bens, serviços e atividades produtivas na organização dos 

territórios e comunidades locais.  

O nosso enfoque teórico visa a noção de sustentabilidade segundo formas de 

governação da atividade económica que, historicamente, incluem ideias 

económicas, instituições e relações de poder. À luz desta informação no 

espaço e no tempo, o conceito de sustentabilidade permite-nos ainda avaliar 

a capacidade humana na exploração sustentada do meio ambiente.  

Sendo a agricultura uma das atividades historicamente mais relevantes à luz 

do nosso período, a sustentação empírica baseia-se na leitura dos seguintes 

“mapas estatísticos”: o gado de diferentes espécies existentes; a população e 

seu movimento; a colheita de linho;  a produção de azeite; o preço médio dos 

salários dos operários nos trabalhos rurais e cortes mecânicos; a qualidade, 

quantidade e valor das lãs; a produção da seda em fio; a produção de casulo 

em estado fresco; a produção de cereais e legumes; a cera e mel puro 

produzidos; a produção de vinho, vinagre e aguardente; os géneros 

declarados (castanha, nozes, amêndoas e avelãs); as contas da receita e 

despesas da coudelaria distrital; o consumo de sementes de cereais, legumes 

e outros géneros; a distância das povoações à sede de concelho; e, por fim, o 

número de visitas feitas pelo administrador do concelho. 

 

6.1.2. Regulação institucional e modelos informais de exploração de recursos na 

hortofruticultura portuguesa, 1850-1930 

Leonardo Aboim Pires 

A transição entre o mercado informal para o formal suscita diferentes 

significados e interpretações e cujas implicações são visíveis em contextos 

histórico-geográficos precisos. Neste domínio, as organizações convertem-se 

num elemento importante no ordenamento da atividade económica, num 
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sentido integrador, sendo uma das bases sobre as quais é efetuada a 

construção do mercado interno. A regulação promovida pelas organizações 

permite uma alocação mais eficiente de recursos e da sua colocação em redes 

e cadeias económicas. No sector primário, esta premissa em diferentes 

escalas regionais, consoante o grau de especialização agrícola, criando várias 

formas de gestão da propriedade, em correlação com a disposição social. 

Partindo desta problemática, a presente proposta de comunicação expõe uma 

síntese histórica dos modelos de regulação institucional que cruzaram o 

sector hortofrutícola português nos séculos XIX e XX e de que modo a 

existência de recursos tecnicamente exploráveis foram percecionadas pelas 

organizações, no campo da retórica e da prática. Num primeiro momento, 

analisa-se, de um ponto de vista teórico, quais os pilares em que assentou a 

informalidade dos mercados rurais, quais os fatores que perpetuaram essa 

realidade e de que modo ela influiu na circulação de produtos e bens e na 

estruturação do espaço económico nacional. Seguidamente, serão analisados 

e contextualizados os esforços do Estado e das organizações (sociedades 

agrícolas, sindicatos agrícolas, cooperativas, entre outros), no sentido de 

integrar as comunidades rurais nos circuitos do mercado económico.  

Como tal, pretendemos compreender como é que se executaram decisões do 

foro bioeconómico sobre todo o território e, em particular, as regiões 

produtoras de frutas e hortícolas e como temas como o uso dos recursos 

hídricos, a gestão da propriedade fundiária e a intensificação da utilização 

dos solos foram entendidos pelas organizações ligadas à exploração do 

referido sector. As fontes utilizadas são sobretudo a documentação dos 

Ministérios das Obras Públicas, Comércio e Indústria e da Agricultura, à 

guarda do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, além de um vasto conjunto 

de publicações periódicas.   

 

6.1.3. A Insustentabilidade dos mercados alimentares na Iª Grande Guerra 

José Pedro Reis 

A presente comunicação pretende abordar as várias circunstâncias dos 

mercados alimentares no decorrer do conflito da Iª Grande Guerra, com o 

objetivo de perceber o que provocava as suas carências, os produtos em falta, 

as tentativas de solucionar os seus problemas e se as mesmas tiveram ou não 

resultado. 
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Um país com uma economia com cunho bastante forte de ruralidade nos anos 

em escrutínio (1914-1918) é importante compreender se essa característica 

irá ser um fator de alívio de tensão nos mercados ou se nada irá alterar, 

demonstrando as fragilidades da economia nacional.  

Uma comunicação que irá se suportar no escrutínio de vários arquivos locais 

e distritais que permitem explorar por exemplo a evolução dos preços dos 

referidos produtos no mercado, para compreender se as dinâmicas de 

inflação eram semelhantes no país, ou faziam-se sentir com maior impacto em 

determinadas regiões.  

A realização desta inquirição também contará com os estudos de vários outros 

historiadores publicados ao longo dos anos para melhor entender este 

fenómeno de insustentabilidade dos mercados que irá gerar a conhecida 

“Crise das Subsistências”.  

No passado, várias foram as comunicações sobre esta problemática e sempre 

surgiram informações novas, o que permite continuar a alimentar o estudo 

sobre este tema da história que ainda tem bastante por explorar, 

considerando que são temas da história contemporânea com vastíssimas 

fontes de informação. 

A insustentabilidade dos mercados alimentares é bastante gravosa para o 

comum cidadão, porque é obviamente um dos pilares para a sua vida, não 

conseguindo qualidade de vida e até mesmo subsistir com melhor facilidade 

se esses problemas não foram resolvidos. 
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6.2.1. Moçambique: pobreza e vulnerabilidade entre conflitos 

Maria Clara Oliveira, Teresa Almeida Cravo 

Aquando da assinatura dos Acordos de Paz de 1992, Moçambique tinha 

elevados níveis de pobreza e vulnerabilidade. No pós-guerra, a recuperação 

económica permitiu uma redução significativa da pobreza, que ainda assim 

atingia mais de 50% da população e tinha uma prevalência maior em algumas 

regiões. No entanto, desde 2015, Moçambique tem conhecido um aumento do 

número do número de pessoas em situação de vulnerabilidade, 

especialmente nas províncias centrais e nas regiões rurais. O crescimento da 

pobreza e da vulnerabilidade resulta da combinação de diferentes fatores, 

tais como a crise económica, o reacender da violência e a redução da ajuda 

externa devido ao escândalo da dívida oculta, entre outros. Com o escalar do 

conflito em Cabo Delgado e o advento da pandemia, a situação tem vindo a 

agravar-se.  

Partindo da revisão da literatura e da análise de documentos oficiais, de 

dados estatísticos e de informação proveniente de entrevistas, este artigo 

examina a evolução da pobreza e das vulnerabilidades em Moçambique no 

período entre 1992 e 2002, discutindo a relação que se estabelece entre 

pobreza, vulnerabilidade e violência. 
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6.2.2. Paradoxes of scarcity: the physical effects of post-war famine in the Spanish 

population 

Antonio Linares, Francisco Moruno 

Based on the anthropometric theory, according to which the height reached 

at the end of the stage of physical growth is an expression of nutrition and 

health, our communication delves into the bio-sanitary paradox left behind by 

the Spanish post-civil war (1939-1952). And it is that the young people who 

were born during this time of hunger and misery did not stop growing 

physically. Such an anthropometric growth was accompanied across the 

country by a dramatic drop in infant mortality rates, clear evidence that 

something happened in the 1940s to cushion the impact of post-war shortages.  

Our communication intends precisely to discover what occurred then, using 

regional series of male statures and infant mortality rarely used until now. 

From the contrast between them and from the use of other figures related to 

the evolution of GDP per capita, meat production, milk consumption, fertility 

rate, female literacy, urbanization rate or health infrastructure we deduce that, 

indeed, after the famine of the First Francoism, there were also small 

nutritional and health advances that managed to reduce, if not eliminate, the 

physical effects of post-war deprivation. 

 

6.2.3. Pecuária industrial, poluição e políticas tecnológicas na Galiza (1960-2016) 

Bruno Esperante 

Neste documento analisamos como está a ser construído um modelo de 

pecuária industrial poluente e insustentável, tanto do ponto de vista social, 

económico e ambiental. Analisamos o caso da pecuária (bovinos, suínos e 

aves de capoeira) na Galiza (Espanha) entre 1960 e 2016. Temos também em 

conta outras regiões europeias, atlânticas e pecuárias como a Irlanda, 

Bretanha, Países Baixos ou o Norte de Portugal. Estamos interessados em 

analisar a poluição gerada, especialmente chorume de gado, e a poluição 

com nitratos na água ou emissões de amoníaco NH3 para a atmosfera. 

Finalmente, analisamos também a forma como a política ambiental tem sido 

definida desde os anos 90 pela União Europeia. Concentramo-nos na 

evolução e no impacto regional da Directiva de Nitratos de 1991 e da Directiva 
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relativa aos limites máximos de emissão de poluentes do 2001. Será que estes 

regulamentos serviram para limitar os problemas da pecuária industrial?  

A fim de abordar esta questão, baseamo-nos na história rural, na história 

ambiental e nos estudos de engenharia agrícola ou de ciências do solo. 

Utilizamos dois tipos de fontes. Para regulamentação ambiental, 

documentação internacional em linha de estados e organizações, e para 

análise de impacto local, trabalho de campo e história oral, bem como outra 

documentação (estado, sindicatos de agricultores, etc.). Os primeiros 

resultados indicam que as políticas ambientais e as mudanças tecnológicas 

propostas para resolver o problema da poluição na pecuária industrial não 

funcionam. Pelo contrário, encorajam uma maior concentração industrial e 

pecuária em certas regiões da Europa. 
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Constituídos em 1936 como instituições «transitórias», os organismos de 

coordenação económica tornaram-se um dos pilares do Estado Novo. As suas 

competências dividiam-se em dois grandes domínios: disciplinar as relações 

de concorrência entre as iniciativas privadas e lançar políticas de fomento da 

produção, qualidade e cooperação entre os produtores; intervir diretamente 

nos mercados como agentes produtores ou comerciais nas principais 

atividades agrícolas e industriais que coordenavam.  

Apesar da reconhecida relevância histórica, demonstrada desde os estudos 

pioneiros de Manuel de Lucena na década de 1970, sabemos ainda pouco 

sobre a extensão da coordenação económica estatal exercida através destes 

organismos e do impacto que teve no crescimento da economia portuguesa. 

A sobrevivência destes organismos após a Segunda Guerra Mundial 

manifesta dois paradoxos. Primeiro, à medida que a economia revela uma 

gradual liberalização, os organismos de coordenação não só continuaram a 

existir como estenderam as competências de intervencionismo. Esta 

tendência acompanha o “reforço do estatismo” nas economias europeias. 
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Segundo, os organismos sobreviveram ao final do regime autoritário que os 

tinha criado, tendo quase todos mantido a designação e as funções até à 

adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia. A partir de 1985, 

todos foram extintos, tendo-se prolongado os processos de liquidação de 

alguns até aos inícios do século XXI.  

A partir de uma análise focada em vários organismos e num elenco de 

problemas comuns, nesta sessão discute-se como funcionavam os 

mecanismos de coordenação económica estatal em ditadura e democracia. 

Entre outras questões, interessa compreender se os organismos foram 

elementos de modernização ou estagnação das atividades que coordenavam; 

avaliar como resolveram as tensões intrassectoriais, gerindo os diferentes 

grupos de interesse que atuavam nas cadeias de valor que coordenavam; 

averiguar se a ação do Estado permitiu reduzir as assimetrias regionais 

criadas pela disponibilidade dos factores produtivos no território (recursos, 

capital e trabalho). Discutem-se, ainda, as diferentes soluções adotadas para 

integrar as competências e as funções de cada um destes organismos quando 

foram extintos.   

 

6.3.1. Organismos de coordenação económica: processos de transição institucional 

em Portugal     

Nuno Estêvão Ferreira 

Nos meses que se seguiram à Revolução de 1974, começou o 

desmantelamento do sistema para-estatal que alicerçava a ditadura desde 

inícios da década de 1930. Verifica-se que os mecanismos de extinção 

seguiram uma lógica que deixou virtualmente intocadas algumas das mais 

icónicas organizações do Estado Novo, como os organismos de coordenação 

económica. Após a reorganização marcelista de inícios da década de 1970, 

em 1974 existiam 12 organismos com diferentes designações (institutos, 

juntas e comissões), mas desempenhando funções semelhantes, associadas à 

regulação de subsetores produtivos do setor primário e secundário.  

Ainda que nas últimas décadas a multiplicação de estudos tenha permitido 

consolidar a historiografia focada na segunda metade do século XX, 

continuam a faltar análises que permitam compreender como decorreram, da 

ditadura para a democracia, os processos de transição das instituições que 
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enquadravam as atividades económicas. Partindo dos diplomas legais e de 

outros documentos oficiais, nesta comunicação traça-se a trajetória orgânica 

e funcional de cada um dos organismos de coordenação económica, desde o 

governo de Marcelo Caetano até ao desaparecimento das suas designações 

da configuração orgânica do Estado, o que decorre sobretudo durante a 

década de 1980. Esta metodologia permite observar as diferentes soluções 

encontradas pelos sucessivos governos para enquadrar as várias atividades 

económicas, durante décadas em que decorreram profundas reestruturações 

dos serviços públicos. Torna-se assim possível desenvolver comparações 

detalhadas sobre o enquadramento de cada subsector, permitindo obter 

visões mais sólidas sobre o conjunto dos organismos de coordenação 

económica e, também, sobre a ação do Estado na economia nos anos em que 

decorria a transição do sistema político e a consolidação da democracia.      

 

6.3.2. A Comissão Reguladora do Comércio de Bacalhau, um exemplo de 

coordenação económica do sistema corporativo do Estado Novo português 

Álvaro Garrido 

A Comissão Reguladora de Comércio de Bacalhau (CRCB), criada por 

iniciativa do governo ditatorial de Salazar em 5 de junho de 1934, constitui um 

exemplo eloquente do intervencionismo económico do Estado Novo e, ao 

mesmo tempo, dos limites e contradições do sistema corporativo português. 

Sobre o papel funcional e a lógica institucional destas instituições de governo 

da economia e dos interesses, a historiografia do corporativismo e os estudos 

jurídicos sobre formas de regulação económica e de economia dirigida têm 

discutido as questões principais. No entanto, não são muitos os estudos 

monográficos sobre organismos de coordenação económica e dispomos de 

poucas análises de setores de atividade económica que nos permitam 

observar por dentro o modo como funcionavam esses organismos de 

administração indireta do Estado. 

Expressões institucionais das autarcias fascistas, no caso português os 

organismos de coordenação económica foram o eixo da economia dirigida de 

base corporativa que a Constituição de 1933 declarou e que o Governo 

institucionalizou caso a caso, adotando processos de cartelização de 

geometria variável. 
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Tomando por base uma ampla investigação realizada em diversos momentos, 

propomos uma comunicação de síntese sobre o perfil jurídico, as atribuições 

institucionais e a ação regulatória e intervencionista da CRCB no contexto de 

cartelização corporativa-estatal da pesca e do abastecimento de bacalhau e 

no âmbito mais vasto do sistema corporativo do Estado Novo português. Além 

do processo político de cartelização do subsetor do bacalhau, daremos 

particular atenção ao modelo de inserção nos mercados externos (comércio 

importador), e ao sistema de regulação do abastecimento e preços no 

mercado interno. Uma periodização do papel da CRCB na coordenação 

vertical do subsetor do bacalhau permitirá identificar ciclos regulatórios e 

discutir as respetivas relações com alguns marcos de mudança na política 

económica do Estado Novo, bem como com as condições de inserção nos 

mercados externos. 

 

6.3.3. Entre Portugal e a Europa: a coordenação económica da orizicultura após a 

extinção da Comissão Reguladora do Comércio do Arroz, 1972-2001 

Carlos Manuel Faísca 

Em 1936, o Decreto-Lei n.º 26.757 ordenou os diferentes organismos de 

coordenação económica – Institutos, Juntas Nacionais e Comissões 

Reguladoras –, entidades reguladoras das atividades ligadas aos produtos de 

importação e exportação. Os Institutos atuavam sobre os produtos de 

exportação de elevada qualidade; as Juntas Nacionais destinavam-se ao 

aperfeiçoamento da produção e comércio de exportação; enquanto as 

Comissões Reguladoras condicionavam a importação de determinados bens 

de consumo. O arroz era um destes produtos, tendo toda a fileira ficado sujeita 

à Comissão Reguladora do Comércio do Arroz (CRCA), criada em 1933. 

Considerava-se que o território português, tanto metropolitano como 

ultramarino, possuía as condições agroecológicas necessárias para suprir a 

procura interna daquele cereal. De facto, após avultados investimentos em 

obras de hidráulica agrícola, melhoramento de sementes e na manutenção de 

um sistema económico protecionista, a produção de arroz aproximou-se 

bastante da procura crescente, existindo inclusivamente alguns anos de 

excedentes. Em 1972, a CRCA foi extinta sendo substituída nas suas 

atribuições pelo Instituto dos Cereais, E.P. (ICEP), que herdou também as 

funções de intervenção económica da Federação Nacional dos Industriais de 

Moagem. Em 1977, foi a vez do ICEP ser extinto passando o setor a ser 
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coordenado pela Empresa Pública de Abastecimento de Cereais (EPAC) de 

acordo com as orientações do Governo. Em 2001, esta empresa foi encerrada, 

acabando assim a sucessão de organismos públicos que regularam a 

orizicultura portuguesa ao longo de grande parte do século XX. 

Existindo já uma razoável produção historiográfica sobre o funcionamento da 

CRCA, esta comunicação propõe-se analisar a evolução do setor orizícola 

português após a extinção desta, cruzando a atuação dos organismos públicos 

que posteriormente supervisionaram a produção de arroz, com os objetivos 

da Política Agrícola Comum a que Portugal se encontra sujeita desde 1986, e 

a evolução da produção, consumo, importação e exportação daquele que se 

tornou recentemente o segundo cereal mais produzido em Portugal.   
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This panel consists of two sessions exploring new methods and approaches in 

the study of coerced labour in the Lusophone world from ca. 1800 to ca. 1960. 

This field of study has advanced dramatically in the last decade by the 

adoption of innovative quantitative methods and comparative approaches, 

which has enabled scholars to analyse cases from Asia, Africa, and Brazil from 

a transcontinental perspective. The papers in first session present new ways 

of using demographic data for studying different forms of coerced labour in 

the Portuguese Empire. The papers in the second session adopt a more 

qualitative and comparative approach to African and Brazilian labour history, 

using previously unexplored documentary records to convey new 

perspectives and interpretations. 

 

6.4.1. Anti-vagrancy policies and coerced labour in Brazilian and Portuguese Empire 

abolition processes (1869-1888) 

Paulo Terra 

The present paper seeks to analyse anti-vagrancy policies related to coerced 

labour in Brazilian and Portuguese Empire abolition processes. Although 

punishment through work for the crime of vagrancy already exists in 
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Portuguese and Brazilian legislation, new specific norms emerged for the 

freed population in the period of abolition. In this context, the paper examines 

how the racism present in the discussions of parliamentarians, newspapers 

and works of the time, which attributed natural idleness to black women and 

men, was an essential element for the redefinition of coerced labour and anti-

vagrancy policies. These discussions are not limited solely to a national 

context, so the proposal is, from a perspective of Global Labor History, to 

reflect on the connections and comparisons between the case of the 

Portuguese Empire and that of Brazil in the period between 1869 and 1888. 

 

6.4.2. Degredo in the Indian ocean. Circulation of convicts and coerced labour in 

Portuguese India (1850-1900) 

Diogo Paiva 

During the 1800s, throughout the Portuguese Empire a doctrine of juridic 

continuity was implemented by the metropolitan legal codes to the overseas 

territories. The application of the penal codes by colonial courts in similar 

approach to what occurred in the kingdoms created a circulation of convicts 

sentenced to degredo and public works from and to colonial territories, 

parallel to the traditional flow from Portugal to the overseas. 

However, the efforts towards a legislative uniformity met substantial 

difficulties and resistances in the diverse colonial settings. For several 

reasons, local authorities disregarded or found impossible to recreate the 

metropolitan justice system. Portuguese India might be considered as a 

exceptional case, since it was one of the spaces where the juridic continuity 

was closer to be achieved, even if not completely. 

The goal of this paper is to discuss how the ambiguities and resistance to 

implementing the Portuguese penal codes affected the system of penal 

transportation in the Portuguese East Africa and India. In parallel, figures will 

be provided to determine the dimension of the flow and highlight its relative 

significance regarding India and Mozambique and, in a global perspective, 

the Portuguese empire. It will also shift the focus from the Atlantic coast of 

Africa, namely Angola, where most research on 19th century Degredo places 

its attention, to the Indian ocean, a geography relatively ignored by the 

literature. This study is based on individual level information processed and 
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digitized on a database, enabling a life course analysis on the convicts and 

official records and documentation collected in the Arquivo Histórico 

Ultramarino. 

 

6.4.3. Between agency and dependency: Labour, contract and colonialism in 

Portuguese Guinea, 1917-1935 

Maysa Espindola Souza 

Laborers' access to the colonial justice system is a little-studied theme in 

Portuguese Africa. In Portuguese Guinea, the justice system comprised not 

only courts but also other instances. Among these other instances was the 

“Secretaria dos Negócios Indígenas” of Portuguese Guinea, which among its 

attributions was to judge disputes involving workers considered to be 

indigenous people. The documents from this institution are preserved in the 

National Archives of Guinea Bissau and total over three thousand, dating 

between the years 1917 and 1930. These documents are important sources for 

the legal history in Africa and for understanding the experiences of laborers 

during colonialism in the first half of the twentieth century.  

This article analyzes a series of cases of wage claims, the objectives are 

understanding the response of the local population to the colonial labor 

regime in Portuguese Guinea, and the expectations of laborers about the 

contracts and laboring conditions. From the social history of law and labor, 

the main goal is to understand the norms about labor from its dynamic aspect, 

or in other words, from the expectations of the subjects involved in those 

relations. This perspective does not focus on the actions of legislative power, 

politicians, or jurists. The social history approach helps to understand the 

meanings of the justice system for people not considered by other 

perspectives of legal history. Local people under the colonial rule are central 

to understanding labor norms because, as the court cases show, they were not 

merely spectators to the norms. In many ways, the laborers tried to participate 

in defining the meaning of labor norms in the Portuguese Guinea. 


