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PREFÁCIO

Este livro contém a tese de doutoramento de Maria do Rosário Castiço de 
Campos apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra em 2003. 
Neste estudo académico a autora revisita o passado da Lousã para desvendar 
mais um fragmento da sua história que se junta a outros já publicados e dos 
quais destacamos os títulos seguintes: Lousã (1376-1428). Elementos para a sua 
História (1987); Foz de Arouce no século XVIII. Economia agrária e reconversão 
agrícola (1989).

 De notar, no entanto, que o objectivo que presidiu à escolha desta vila senhorial, 
tutelada pela Casa de Aveiro até 1759, como espaço de análise histórica não foi 
acrescentar conhecimento de natureza monográfica ao já disponível. O fio condutor 
deste livro é um problema. Com efeito, a pergunta que a autora coloca às fontes 
referentes à Lousã setecentista é a relação existente, ao longo do século XVIII, 
entre a comunidade lousanense e a fábrica de papel criada nesta vila nos inícios 
de setecentos. Ao seleccionar a escala local como território de análise, pretendeu- 
-se encontrar evidência empírica para o esclarecimento de uma questão, de índole 
global, que caracteriza as sociedades de Antigo Regime: a incompatibilidade entre 
estatutos e percursos configurados pelo modelo social dominante (o paradigma 
aristocrático) e as actividades “industriais” qualificadas como “mecânicas”.

Com efeito, os rendimentos adequados aos percursos de ascensão ou conso-
li dação de estatutos sociais elevados eram os provenientes da terra, isto é, da agri-
cultura, muitas vezes em articulação com a pecuária, constituindo-se as receitas 
provenientes da “indústria”, nas suas diversas expressões (caseira, oficinal ou 
manufactureira), como socialmente desprestigiantes, devido a desvalorização 
social das actividades mecânicas. Esta desigual valorização dos rendimentos e 
da riqueza, de acordo com a sua proveniência, provocou uma grande apetência 
pelos réditos provenientes da terra e um desinteresse pelas manufacturas, razão 
que muitas vezes é invocada para explicar as dificuldades do desenvolvimento 
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manufactureiro português, ou mesmo do atraso quando comparado com o de 
outros países.

A problemática que constitui o eixo central desta obra implicou a definição 
de uma estratégia de investigação cujos principais vectores são os seguintes: 
identificação e recolha de fontes disponíveis nos arquivos nacionais, regionais e 
locais produzidas por todas as instâncias intervenientes na organização da vida 
económica, social e espiritual da Lousã no século XVIII (paroquia, misericórdia, 
câmara municipal, casas senhoriais e organismos da Coroa).

As fontes recolhidas, ricas em quantidade e qualidade, não cederam facilmente 
respostas à problemática inicial. Com efeito a fábrica de papel não parece deixar 
traços significativos nos fundos documentais onde se esperaria detectar o seu 
impacto social e económico. Tanto as vereações, como os fundos particulares de 
famílias da governança e outra documentação de pendor mais socioeconómico e 
administrativo, primam pelo silêncio relativamente a um processo que não podia 
deixar de ter produzido um impacto na comunidade.

É aqui que a autora arrisca, com sucesso, uma abordagem inovadora embora 
laboriosa: a de reconstruir as redes de relações a partir da informação mais básica 
disponível para esse efeito, os registos paroquiais, a par de outra documentação, 
como é o caso das Habilitações do Santo Ofício, da Leitura de Bacharéis,  
de documentação do Desembargo do Paço, da Misericórdia e da Câmara. Cruzando 
as informações sobre as relações familiares, e sobretudo sobre os apadrinha mentos, 
com a informação disponível sobre a comunidade, em geral e o engenho do papel, 
em particular, a autora conseguiu superar os limites da documentação tradicional e 
compreender a teia das relações que se urdiram à volta do engenho. Num exemplo 
particularmente feliz do valor da utilização de análise de redes em investigação 
histórica, a autora demonstra que muita informação relevante para a compreensão 
de processos sociais jaz escondida na aparente simplicidade dos registos paroquiais, 
e que o cruzamento intenso dessa informação, com fontes variadas, permite 
reconstruir redes sociais que esclarecem mecanismos de outra forma opacos.

A metodologia utilizada permitiu “reconstruir” diversos contextos, que se 
organizam em quatro capítulos, numa sequência que joga com várias focais 
permitindo uma análise a diversas escalas. 

No primeiro capítulo, intitulada de uma forma englobante, Lousã no século 
XVIII, a autora traçou um quadro multifacetado dos recursos naturais, humanos 
e institucionais que estruturaram a vida económica e social, constituindo-se  
ainda como suportes de poder de famílias e instituições internas e externas  
à comunidade.
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No segundo, apresenta-nos alguns momentos da história da fábrica de papel 
da Lousã, referindo as condições que propiciaram a sua instalação, os indivíduos 
responsáveis pela sua gestão e laboração, em que se destaca o papel da mão-de- 
-obra especializada estrangeira, as vicissitudes e os problemas estruturais com 
que a manufactura se debateu ao longo do século XVIII. 

A história social das comunidades, nomeadamente aquela que se tem 
realizado no âmbito de uma nova história do municipalismo, tem demonstrado 
que as câmaras e as misericórdias são observatórios por excelência das estratégias 
das elites locais. Graças a um meticuloso trabalho de análise e cruzamento das 
informações contidas na documentação referente aos processos eleitorais, a autora 
reconstitui, no terceiro capítulo, os elencos governativos locais e os mecanismos 
e processos subjacentes à formação destes elencos. A elaboração desta terceira 
parte foi ainda suportada pela já vasta bibliografia existente sobre esta matéria, 
facto que permitiu a identificação de regularidades e de algumas especificidades 
locais. Esta tese vem assim corroborar mecanismos e processos já estudados para 
outras localidades. Entre eles destaca-se o processo de elitização das vereações 
verificado ao longo do século XVIII. Na Lousã, a partir de meados de setecentos, 
de uma rotatividade de “aristocracias de nível mediano” (Sérgio Soares) passa-se 
para uma oligarquia mais fechada, tendência que a Coroa favorece ao concentrar 
as nomeações em pessoas da sua confiança: Mesquita Paiva Pinto, Magalhães 
Mexia, Arnaut de Almeida Serra. 

As misericórdias funcionaram na época moderna como sedes de promoção 
e consolidação de estatutos sociais, bem como espaços de integração social.  
Esta última função foi desempenhada pela misericórdia lousanense que acolheu 
no seu seio indivíduos da comunidade estrangeira essencialmente como irmãos de 
menor condição. Desempenhou ainda, pontualmente, o papel de via de reconhe-
cimento de percursos sociais de indivíduos ligados à fábrica.

Finalmente, no quarto capítulo a autora seguindo uma focagem micro- 
-histó rica reconstitui percursos sociais de algumas famílias da elite lousanense.  
O primeiro expressa-se na família Salazar Sarmento que desenvolve um percurso 
caracterizado pelo desempenho de cargos ao serviço da Coroa onde obtém um 
estatuto social elevado, consolidando na vila lousanense a sua posição económica 
através da aquisição de terras e empréstimo a juros, formas de enriquecimento, 
mas também de protecção social a famílias em situação difícil. O segundo e o 
terceiro integra os percursos das famílias que consolidam estatutos sociais a nível 
local através do desempenho de cargos nas vereações e misericórdia (Magalhães 
Mexia, Almeida Serra). O quarto percurso, o da família Caneva da Silva, revela 
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uma estratégia bem sucedida de mobilidade social que a levou da actividade 
mecânica ao reconhecimento social do estatuto de nobre, situação que permitiu a 
membros desta família acederem ao exercício dos cargos da vereação. 

O cruzamento denso de informação referente à história da fábrica e à história 
da comunidade ao longo do século XVIII permitiu identificar linhas de desen-
volvimento totalmente autónomas. Com efeito, este estudo demonstrou que a 
laboração da fábrica se desenrolou à margem da comunidade rural desconhecedora 
dos mecanismos da produção e gestão industriais. Na fábrica terão trabalhado 
apenas operários locais não especializados. Por sua vez, a administração da 
manufactura foi sempre confiada a estrangeiros ou a indivíduos estranhos à comu-
nidade. Em relação às opções de investimento das famílias da elite lousanense 
dirigiram-se no sentido da aquisição de terra, construção de solares, ou da 
aplicação de dinheiro a juros nunca optando pela aplicação de capitais numa 
fábrica que os teria recebido de bom grado, já que a falta de liquidez se constituiu 
como um dos seus grandes problemas.

Mas esta investigação identificou, igualmente conexões e zonas de intersecção. 
Uma delas reporta-se à harmoniosa integração de uma comunidade estrangeira 
no seio de uma sociedade rural, fenómeno patrocinado pelas instituições locais: 
vereações, misericórdias e entidades senhoriais. O apadrinhamento dos filhos da 
comunidade fabril por parte dos poderosos locais constitui uma das expressões 
máximas do acolhimento e da atitude de protecção por parte dos podero- 
sos locais.

Todas estas intersecções não alteraram, contudo, os mecanismos sociais 
locais que se continuaram a pautar pelo modelo social aristocrático vigente na 
época. O facto mais expressivo é o do percurso social de membros da família 
Caneva da Silva que conseguiram uma integração nas elites locais utilizando uma 
estratégia de mobilidade social inserida no paradigma social dominante e que 
implicou uma desvinculação da sua ascendência familiar. Trata-se a nosso ver de 
um fenómeno que na linguagem da micro-história se designa por “excepcional 
normal”, uma excepção que confirma a regra.

O livro que Maria do Rosário Castiço de Campos apresenta agora à comunidade 
académica e ao público interessado em História carreia um contributo importante 
para o conhecimento da história da Lousã, constituindo-se igualmente como uma 
obra de referência para a história social portuguesa pela inovação metodológica e 
pelo rigor da construção narrativa.

Joaquim Ramos de Carvalho
Margarida Sobral Neto
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INTRODUÇÃO

1. Objecto e metodologia geral

Este trabalho tem por objecto de análise uma comunidade de Antigo Regime, 
a Lousã no século XVIII. Comunidade com características e recursos próprios 
e com a particularidade de ser alvo da instalação de uma fábrica no início de 
setecentos. De uma fábrica específica, uma fábrica de papel1.

Ao focarmos uma fábrica não pretendemos fazer um estudo no âmbito da 
História Económica. Numa perspectiva macro-histórica, já foram produzidos, em 
relação ao processo de industrialização em Portugal, um conjunto de trabalhos de 
referência2. O que procurámos fazer, tomando como âmbito espacial o município, 
foi a análise social de uma comunidade, numa perspectiva micro-histórica3.  
A fábrica é, fundamentalmente, o fio orientador dessa abordagem.

1 Esta obra é, na sua essência, a dissertação de doutoramento apresentada, em 
Julho de 2003, à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, intitulada Redes de 
Sociabilidade e de Poder: Lousã no século XVIII. Com vista à sua publicação foram 
retiradas algumas notas de rodapé e referências bibliográficas, referências que, no entanto, 
se conser vam na bibliografia final. Quando se verificou a publicação da informação citada, 
procedeu-se à necessária actualização.

2 De salientar, especialmente, os seguintes: Jorge Borges de Macedo, Problemas 
de História da Indústria Portuguesa no século XVIII, Lisboa, Editorial Querco, 1982, 
e, do mesmo autor, a obra A situação económica no tempo de Pombal, Lisboa, Moraes 
Editores, 1982; Jaime Reis, O atraso Económico português 1850-1930, Lisboa, Imprensa 
Nacional/Casa da Moeda, 1993; Míriam Halpern Pereira, Política e Economia (Portugal 
nos séculos XIX e XX), Lisboa, Livros Horizonte, 1979. Dois outros trabalhos mais recentes  
merecem igual destaque: Jorge Miguel Pedreira, Estrutura Industrial e Mercado Colonial. 
Portugal e Brasil (1780-1830), Lisboa, Difel, 1994 e de Nuno Luís Madureira, Mercado e 
Privilégios. A Indústria Portuguesa de 1750 e 1834, Lisboa, Editorial Estampa, 1997.

3 Esta perspectiva de análise histórica, indissociável de Carlo Ginzburg, Carlo 
Poni, Edoardo Grendi e Giovanni Levi, já foi objecto de várias estudos, tendo sido 
especialmente difundida através da revista italiana Quaderni Storici. Entre os estudos 
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Neste sentido, a comunidade foi tida como “elemento de enquadramento 
da investigação histórica”4, tomando-se o conceito numa acepção alargada para 
designar “um conjunto de pessoas e atributos, funções e relações que funcionam 
como um todo e como um todo têm de ser compreendidos.”5 Nesta perspectiva, 
não tivemos o objectivo de proceder à análise fechada do objecto6 ou à verificação 
local dos resultados gerais7. Como afirma Giovanni Levi, “la microhistoria intenta 
no sacrificar el conocimiento de los elementos individuales a una generalization 
más amplia y, de hecho, insiste en las vidas y acontecimientos de los individuos. 
Pero, al mismo tiempo, intenta no rechazar todas las formas de abstracción, pues 
los hechos mínimos y los casos individuales pueden servir para revelar fenómenos 
más generales.”8

de referência de salientar os seguintes: de Carlo Ginzburg e de Carlo Poni, “Il nome e il 
come: scambio ineguale e mercato storiografico”, Quaderno Storici, Ano 14, 1 (Janeiro- 
-Abril), 1979, pp. 181-190, de Lawrence Stone, “The revival of Narrative: Reflections 
on a New Old History”, Past & Present, nº 85, 1979, pp. 3-24, de Giovanni Levi “Sobre 
Microhistoria” in Peter Burke (ed.), Formas de hacer Historia, Madrid, Alianza Editorial, 
1993, pp. 119-143.

4 Sobre o conceito de “comunidade”, entre outros estudos, vd. M. Fátima Brandão 
e Rui Graça Feijó, “Entre textos e contextos: os estudos de comunidade e as suas fontes 
históricas”, Análise Social, vol. XX(83), 1984 (4º), pp. 489-503; José Madureira Pinto, 
“A etnologia e a sociologia na análise de colectividades rurais”, Análise Social, vol. 
XIII(52), 1977 (4º), pp. 805-828; Alan Macfarlane, “History, anthropology and the study 
of communities”, Social History, nº 5, Maio, 1997, pp. 631-652 e C.J. Calhoun, “History, 
anthropology and the study of communities: some problems in Macfarlane’s proposal”, 
Social History, nº 3, 1978, pp. 363-375.

5 Joaquim Ramos de Carvalho, Comportamentos morais e estruturas sociais numa 
paróquia de Antigo Regime (Soure, 1680-172). Reconstituições, interpretações e Metodo-
logias, (dissertação de doutoramento policopiada), Coimbra, Faculdade de Letras, 1997, 
p. 296.

6 Como afirma João Ferreira de Almeida ao analisar os pressupostos subjacentes 
às monografias rurais: “Postulada a totalidade tendencialmente fechada do objecto 
(indivíduos + território), procede-se à descrição “neutra” e exaustiva da pluralidade dos 
seus elementos e relações” (João Ferreira de Almeida “Sobre a monografia rural”, Análise 
Social, vol. XIII(52), 1977 (4º), p. 796).

7 Sobre os pressupostos da análise micro-histórica vejam-se os estudos seguintes: 
Jacques Revel, “Micro-analyse et construction du social”, in Jacques Revel (dir.), Jeux 
d’échelles. La micro-analyse à l’expérience, “Hautes Études”, Paris, Gallimard/LeSeuil, 
1996, pp. 24-26; Maurizio Gribaudi, “Échelle, pertinence, configuration”, in Jacques 
Revel (dir.), Jeux d’échelles…, cit., pp. 113-139 especialmente pp. 113-133.

8 Giovanni Levi, “Sobre Microhistoria”, in Peter Burke (ed.), Formas de Hacer 
Historia, Madrid, Alianza Editorial, 1991, p. 140.
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Designada também abordagem nominalista, a perspectiva micro-histórica 
implica, fundamentalmente, uma variação na escala de observação9, tendo em vista 
“recolocar o indivíduo no centro metodológico da pesquisa”10. Reagindo a uma 
visão estruturalista da história, alicerçada em generalizações e quantificações, os 
mentores desta abordagem, Ginzburg e Poni11, o que “propunham era uma aborda-
gem explicitamente decalcada dos antropólogos, em que a informação nominal 
dispersa em muitos e variados documentos podia ser usada para reconstituir a 
história de vida de muitas pessoas, do modo como se relacionam entre si e com o 
meio, e assim permitir uma compreensão global das comunidades passadas.”12

Com efeito, à imagem do antropólogo13, procedemos à reconstituição nominal 
da comunidade. Trabalho que fizemos mediante a organização de uma base de 
dados relacional e a aplicação das premissas subjacentes à metodologia de análise 
de redes, a network analisys14. 

Esta metodologia, especialmente desenvolvida no âmbito da sociologia 
americana e anglo-saxónica15, “ajudou a fundamentar o conceito de que os actos 
dos indivíduos só são compreensíveis no contexto das suas interacções com 

9 “C’est à partir des comportements des individus qu’ils tentent de reconstruire 
les modalités d’agrégation (ou de désagrégation) sociale.” (Jacques Revel, “Micro-
analyse…”, cit., p. 24).

10 Joaquim Ramos de Carvalho, Comportamentos morais e estruturas sociais…, 
cit., p. 293.

11 Destes autores, um artigo de referência é: Carlo Ginzburg e Carlo Poni, “Il nome e 
il come: scambio ineguale e mercato storiografico”, Quaderno Storici, Ano 14, 1 (Janeiro- 
-Abril), 1979, pp. 181-190.

12 Joaquim Ramos de Carvalho, “A Comunidade como horizonte de inteligibilidade 
máxima”, comunicação apresentada nas Jornadas Históricas do Concelho de Gouveia, 
Gouveia (22-24 Março, 2001), policopiada.

13 Sobre o trabalho de um antropólogo de campo “quando se encontra pela primeira 
vez no meio de uma cultura que não lhe é familiar” vd. Robert Rowland, Antropologia. 
História e Diferença: alguns aspectos, Lisboa Afrontamento, 1987, pp. 10-17.

14 Reflexões sobre esta metodologia encontram-se nos estudos seguintes: Mary 
Noble, “Social Network: its use as a conceptual framework in family analysis”, in Jeremy 
Boissevain e J. Clyde Mitchell (eds.), Network Analysis. Studies in human interaction, 
Mounton-The Hague, Paris, 1973, pp. 3-13; Fortunata Piselli “Reti Sociali e Comunicative. 
Introduzione”, Reti. L’Analisi di Network nelle Scienza Social (ed. Fortunata Piselli), 
Roma, Donzelli Editore, 1995, pp. IX-LXXIV e da mesma autora “Mulheres Migrantes: 
uma abordagem a partir da teoria das redes”, Revista Crítica de Ciências Sociais, nº 50, 
Fevereiro de 1988, pp. 103-119. 

15 Sobre o assunto, vd. Fortunata Piselli (ed.), Reti. L’Analisi di Network nelle 
Scienza Social, Roma, Donzelli Editore, 1995.
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outros actores sociais. A principal distinção introduzida por esta perspectiva 
consistia no deslocamento do enfoque analítico dos atributos para as relações”16. 
Com efeito, contrapondo-se a uma visão estática da sociedade, a network analysis 
deslocou o centro de pesquisa para o indivíduo17, colocando a tónica nas relações 
interindividuais e nas interacções pessoais. Concebeu, assim o indivíduo como 
um potencial campo de análise de relações dinâmicas. 

Com base nestes pressupostos, procedemos à microanálise da comunidade. 
Para esse efeito, organizámos estudos de caso tendo por base a reconstituição 
de percursos familiares de determinados indivíduos que estabeleceram algum 
contacto com a fábrica de papel. São percursos situados num tempo próprio e 
indissociáveis do ciclo de vida de cada indivíduo, percursos que se cruzam e 
que tornaram possível compreender uma comunidade num determinado período 
histórico.

Para o efeito houve que contextualizar os comportamentos dos indivíduos 
tendo por base informação multivariada, documentação com características 
nominais e de carácter institucional, porque relativa a uma fábrica. Fontes diversi-
fi cadas que se cruzaram para permitir uma análise da comunidade. 

Na organização da informação nominal, recorremos a instrumentos informá-
ticos especializados18 baseados na linguagem Kleio, que implica a utilização de 

16 Joaquim Ramos de Carvalho, Comportamentos morais e estruturas sociais…, 
cit., p. 157.

17 Existem duas perspectivas de análise no âmbito desta metodologia, a Whole 
Network e a Egocentric Network. A primeira “analisa a estrutura das redes como um 
universo delimitado e totalmente conhecido (típico das análise sociométricas)”, sendo 
também designada “general network”; a segunda “centra a análise nos indivíduos a 
partir de um universo mais amplo, cujas relações para determinados suportes de redes se 
caracterizam pelos atributos daqueles com quem se relacionam e permite contabilizar a 
probabilidade de alguns, dependendo dos contextos, se relacionarem com outro tipo de 
pessoas.” (Mafalda Soares da Cunha, A Casa de Bragança, 1560-164. Práticas senhoriais 
e redes clientelares, Lisboa, Editorial Estampa, 2000, p. 397). Neste último caso, também 
se pode designar “personal network” (cf. Alan Macfarlane, “History, anthropology…”, 
cit., p. 637). Sobre estas duas perspectivas vd. Charles Wetherell, “Historical Social 
Network Analysis”, International Review of Social History, 43, Supplement, 1998,  
pp. 125-144. 

18 Sobre o uso do computador numa pesquisa nominativa, vd.: Manfred Thaller, 
“Possiamo permeterci di usare il computer? Possiamo permettirci di non usarlo?”, Quaderni 
Storici, 60, nº 3, Dezembro, 1985, pp. 871-889; Joaquim Ramos de Carvalho, “Soluzioni 
informatiche per Microstorici”, Quaderni Storici, 78, nº 3, Dezembro, 1991, pp. 762- 
-791, e Robert Rowland, “L’Informatica e il mestiere dello Storico”, Quaderni Storici, 78,  
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