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Resumo  A atenção dos historiadores portugueses tem-se polarizado em torno do estudo das elites e dos grupos populares, concedendo pouca atenção aos setores da população que não se enquadram nessas duas categorias extremas. A presente tese tem como objetivo central aumentar o conhecimento sobre a composição do património, as casas, os modos de habitar e o consumo das camadas intermédias. 
Ao longo do primeiro capìtulo examinamos o uso das expressões “estado do meio”, 

“gente do meio”, mediania, “classe média”, em Portugal, com particular ênfase para os séculos XVII e XVIII, momento em que este vocabulário se difundiu e ganhou adeptos. Com este estudo pretendemos sublinhar, por um lado, a multiplicidade dos esquemas de representação social e taxonomias que coexistiram no período em análise e, por outro, provar que, apesar de estranho ao discurso legal e enquadramento normativo da época em análise, a noção de mediania e as visões da sociedade que a incluem estavam difundidas, em Portugal, nos séculos XVII e XVIII. Esta análise serve também para fundamentar a nossa opção terminológica pela designação de grupos intermédios. No segundo capítulo empreendemos uma discussão das categorias sociológicas e do modelo de análise a adotar. Explicamos porque é que, mesmo considerando que no período e espaços considerado a sociedade portuguesa se traduzia oficialmente em ordens e estados, a dissecamos a partir de categorias sociológicas que se aproximam mais de classe do que de ordem ou estado. Não uma classe no sentido marxista, mas uma classe que se define num espaço multidimensional que dá relevo ao estatuto, mas também aos aspetos económicos. Seguem-se considerações metodológicas com a análise da principal fonte documental usada, ou seja, os inventários de bens, sublinhando-se as fragilidades e os pontos fortes.  O terceiro capítulo corresponde à análise do contexto ou, de outra forma, do quadro geográfico, demográfico, social, económico e político da cidade de Lisboa, que elegemos como pano de fundo para a análise dos grupos intermédios.  No quarto capítulo, procedemos à caracterização da amostra e, no quinto, focamos os níveis de riqueza, a composição do património e o consumo das camadas intermédias.  No sexto e sétimo capítulos lançamos um olhar multidisciplinar às casas, ao espaço de interação privada das camadas intermédias, que é perspetivado primeiramente como espaço de habitação e depois como espaço de consumo.  
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Assim, no sexto capítulo procuramos conhecer o habitat das camadas intermédias urbanas ao nível do regime de propriedade que ligava os agregados às suas casas, do valor médio de avaliação das habitações, das tipologias predominantes, do número de andares, áreas, número de divisões e especialização funcional. Na segunda parte deste capítulo, debruçamo-nos sobre casos de estudo, procurando integrar os edifícios na cidade, saber quem eram as pessoas que os habitavam, o que faziam, como é que os espaços eram usados e que conceção de vida se revela nos mesmos. No último capítulo analisamos a casa como espaço de consumo. Incidindo o nosso olhar sobre a realidade nacional e partindo da observação da relação entre posição social e a posse de objetos, debruçamo-nos sobre a participação das camadas intermédias lisboetas no processo de aumento da posse de objetos de luxo. Para isso estudamos a difusão de objetos de luxo nos grupos intermédios, comparando-a com a dos grupos socioeconómicos mais e menos favorecidos. Por outro lado, seguimos as pistas do processo de privatização. Procuramos detetar o avanço do privado no quotidiano doméstico, seja no património, no espaço arquitetónico e na cultura material através da análise da difusão de equipamento doméstico conotado com a privatização, pelo que esta análise é transversal, perpassando vários capítulos.
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Abstract  The attention of Portuguese historians have been polarized around the study of elites and popular groups, paying few attention to sectors of the population that do not fall into these two categories. The main goal of this thesis is to increase knowledge about the composition of the wealth, the houses, and the ways of living and the consumption of the intermediate groups. Throughout the first chapter we examine the use of the expressions "middle state", "middle people", middle, middle class, in Portugal, mainly during the seventeenth and eighteenth centuries, when this vocabulary spread out. With this study, we intend to emphasize, on the one hand, the multiplicity of social representation schemes and taxonomies that coexisted during the period under analysis and, on the other hand, to prove that, despite the legal discourse and normative framework, the notion of middle ranks and the visions of society that include it were widespread in Portugal in the seventeenth and eighteenth centuries. This analysis also seeks to justify our terminological choice. In the second chapter we undertake a discussion of the sociological categories and the model of analysis adopted. We explain why, even considering that in the period and spaces considered the Portuguese society was officially organized into orders and states, we analyse it considering sociological categories that are closer to class than to order or state. Not class in the marxist sense, but a class that defines itself in a multidimensional space that emphasizes the statute, but also considers the economic aspects. Then we undertake methodological considerations with the analysis of the main historical source used, that is, inventories, highlighting its weaknesses and strengths. The third chapter corresponds to the analysis of the context or, in other words, the geographical, demographic, social, economic and political descrition of the city of Lisbon, which we chose as the background for the analysis of intermediate groups. In the fourth chapter, we characterize the sample and, in the fifth, we focus on the levels and composition of wealth, and the consumption of the intermediate layers. In the sixth and seventh chapters we launched a multidisciplinary look at houses, at the private interaction space of the intermediate layers, which is first seen as a space of inhabiting  and then as a space for consumption. Thus, in the sixth chapter we characterize the habitat of the urban intermediate layers from the point of view of the property regime that linked the families to their houses, its the average value, prevailing typologies, number of floors, areas, number of divisions and functional specialization. In the second part of this chapter, we look at 
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some case studies, trying to integrate the buildings in the city, to know the people who inhabited it, their occupation, how the spaces were used and the conception of life these spaces reveals. In the last chapter we analyse the house as a space for consumption. Focusing on the national reality and starting from the observation of the relation between social position and the possession of objects, we focus on the participation of the intermediate layers of Lisbon in the process of increasing the possession of luxury objects. For this we study the diffusion of luxury objects in the intermediate groups, comparing it with the more and less favoured socioeconomic groups. On the other hand, we follow the lead of the privatization process. We seek to detect the advance of the private sphere in domestic daily life in architectural space and material culture through the analysis of the diffusion of domestic equipment connoted with privatization. This analysis is transversal, spanning several chapters. 
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INTRODUÇÃO    O projeto de doutoramento que agora culmina e se materializa na presente tese ancorou-se no projeto de investigação Portas Adentro: modos de habitar do século XVI a XVIII em Portugal (PTDC/HAH/71309/2006), que pretendeu estudar os diferentes enquadramentos habitacionais próprios da Idade Moderna (conventos, colégios, hospitais, prisões, diferentes tipos de casa de habitação). Com ele pretendemos direcionar-nos para uma área nova no quadro da investigação histórica em Portugal, ainda que constitua um campo bastante explorado na historiografia europeia e americana, definindo como objetivo central aumentar o conhecimento das casas, modos de habitar e a cultura material das camadas intermédias da população.1 Com efeito, a atenção dos historiadores portugueses tem-se polarizado em torno do estudo das elites e dos grupos populares, concedendo pouca atenção aos setores da população que não se enquadram nessas duas categorias extremas. A nossa investigação pretende contribuir para relançar a discussão em torno daquilo que as fontes discursivas da época entendiam por camadas intermédias e aumentar o conhecimento que atualmente existe sobre estas, nomeadamente sobre a composição do património, as suas casas e modos de habitar e consumo. Para isso, no primeiro capítulo, abordaremos as imagens inerentes aos conceitos de 
“estado do meio”, “gente do meio”, mediania, “classe média”, etc., para considerar o lugar ocupado por esse estrato nas tipologias e percecionar o seu significado no espaço social. Ao longo do capítulo iremos examinar o uso destas expressões no período moderno em Portugal, com particular ênfase para os séculos XVII e XVIII, momento em que este vocabulário se difundiu                                                  1 Cf. Lorna Weatherill, Consumer Behaviour and Material Culture in Britain. 1660-1760 (Londres: Routledge, (1988) 1998); Peter Earle, The Making of the English Middle Class: Business, Society and Family Life in London, 1660-1730 
(Londres: Methuen, 1991); Penelope J. Corfield, “Class by name and number in eighteenth-century Britain”, in Language, History and Class, ed. Penelope J. Corfield (Oxford: Basil Blackwell, 1991), 101-130; John Seed, “From 
„middling sort‟ to middle class in late eighteenth and early nineteenth century England”, in Social Orders and Social Classes in Europe since 1500: Studies in Social Stratification, ed. M. L. Bush (Londres; Nova Iorque: Longman, 1992), 114-135; Jonathan Barry, “Identité urbaine et classe moyenne dans l'Angleterre moderne”, Annales, n.º 4 (1993): 853-883; Jonathan Barry; Christopher Brooks, ed., The Middling Sort of People: Culture, Society and Politics in England, 1550-1800 (Hampshire; Londres: Palgrave Macmillan, 1994); Dror Wahrman, Imagining the Middle Class: The Political Representation of Class in Britain, c. 1780-1840 (Cambridge: Cambridge University Press, 1995); Leonore Davidoff; Catherine Hall, Family Fortunes: Men and Women of the English Middle Class, 1780-1850 (Londres: Routledge, 2002); Sara Maza, The Myth of French Bourgeoisie: An Essay on the Social Imaginary, 1750-1850 (Cambridge; Massachusetts; Londres: Harvard University Press, 2003). Alguns autores reabilitam inclusive o 
termo “classe média”, propondo a sua aplicabilidade no final do Antigo Regime. 
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e ganhou adeptos, procurando definir a que camadas da sociedade se refere e, por último, perceber até que ponto antecipa o posterior uso do conceito de “classe média”. Para conhecer as visões sociais no período de referência (1600-1850) serão usadas fontes primárias heterogéneas (tratados, relatos, escritos jurídicos, políticos, etc.) onde se reflete sobre a sociedade e são identificados os grupos que a compõem. Com este estudo pretendemos sublinhar, por um lado, a multiplicidade dos esquemas de representação social e taxonomias que coexistiram no período em análise e, por outro, provar que, apesar de estranho ao discurso legal e enquadramento normativo da época em análise, a noção de mediania e as visões da sociedade que a incluem estavam bastante difundidas, em Portugal, nos séculos XVII e XVIII. Esta análise serve também para fundamentar a nossa opção terminológica, a escolha pela designação de grupos intermédios em detrimento de outras. No segundo capítulo empreenderemos uma discussão das categorias sociológicas e do modelo de análise a adotar, uma vez que o nosso estudo se debate com um problema metodológico-conceptual: as suas balizas cronológicas situam-no na transição do Antigo Regime para o Liberalismo. Como tal, levanta-se o problema do modelo, ou melhor, do não-modelo, pois 
a “sociedade já não espelha o modelo dominante que antes a tipificou, mas também não se define ainda pelo modelo em que desembocará esse perìodo de transição”.2 Trata-se de um período de coexistência entre herança e novidade. Um período de desestruturação que é, simultaneamente, de construção, a que se segue um outro que é de construção e que se referencia, muitas vezes, ao desestruturado. Explicaremos porque é que, mesmo considerando que no período e espaços considerado a sociedade portuguesa se traduzia oficialmente em ordens e estados, nos propomo dissecá-la a partir de categorias sociológicas que se aproximam mais de classe do que de ordem ou estado. Não uma classe no sentido marxista, mas uma classe que se define num espaço multidimensional que dá relevo ao estatuto, mas também aos aspetos económicos, sem lhe atribuir um caráter absoluto nem determinista. Na verdade, subscrevemos a noção proposta por Pierre Bourdieu que define a classe objetiva como um 
“Conjunto de agentes sociais que estão colocados em condições de existência homogéneas e produzem sistemas de disposições homogéneas, uns e outros geradores de práticas 
semelhantes; os quais agentes possuem propriedades comuns, umas “objectivadas”, inclusive                                                  2 Fernando Marques da Costa, “Estruturas sociais e vocabulário social”, in Do Antigo Regime ao Liberalismo (1750-1850), org. Fernando Marques da Costa, Francisco Contente Domingues, Nuno Gonçalo Monteiro (Lisboa: Vega, 1989), 185. 
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garantidas juridicamente (posse de bens e ou de poderes), outras “incorporadas”, como os habitus de classe (e, particularmente, os sistemas de categorias classificatórios)”.3 Aliás, definimos como fim último de todo o nosso trabalho aferir se no período e espaço considerado os grupos intermédios tendiam a funcionar como uma classe social, nesta aceção particular. Se são dotados de uma identidade social. Para esse efeito, é necessário que os seus membros partilhem condições de vida semelhantes, que lhes imponham comportamentos psicossociais idênticos, habitus, que se acabarão por se materializar no gosto e, por conseguinte, no consumo e num determinado estilo de vida. Seguir-se-ão considerações metodológicas com a análise da principal fonte documental usada, ou seja, os inventários de bens, sublinhando-se as fragilidades e os pontos fortes e a explicitação dos critérios de definição e classificação dos indivíduos que constituem a nossa amostra.  O terceiro capítulo corresponde à análise do contexto ou, de outra forma, do quadro geográfico, demográfico, social, económico e político da cidade de Lisboa. Foi essa cidade que, pela sua especificidade no contexto nacional, elegemos como pano de fundo para a análise dos grupos intermédios. A escolha dos limites espaciotemporais do presente estudo obedeceu antes de mais ao critério de operacionalidade, no sentido em que se procurou compatibilizar o enfoque com a realidade social e económica e as fontes disponíveis. Para a análise dos grupos intermédios, a opção pelo estudo dos séculos XVIII e XIX afigurou-se lógica atendendo a que, como se verá, então se materializa um discurso coerente e sistematicamente referenciado às camadas médias. No entanto, a disponibilidade de fontes, no caso, inventários de bens, levou-nos a limitar a análise à segunda metade do século XVIII e primeiras três décadas do século XIX. Quanto ao espaço, Lisboa revelou-se desde sempre a escolha mais óbvia, atendendo à sua estrutura económica e composição social, dada a concentração de riqueza e o predomínio das atividades comerciais e administrativas. Assim, a estratégia de investigação desenvolvida teve em conta razões pragmáticas. Procurámos definir um problema e cingi-lo a um espaço geográfico que, tendo em conta as suas características, a priori reunia melhores condições para servir de espaço de análise para a problemática em estudo, isto é, onde as hipóteses de encontrar indícios da formação de identidade(s) social(ais) nos grupos intermédios eram à partida maiores. No quarto capítulo, procederemos a uma caracterização da amostra, para no seguinte,                                                  3 Pierre Bourdieu, A Distinção: Uma Crítica Social da Faculdade do Juízo (Lisboa: Edições 70, 2010 (1979)), 177. 
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focar os níveis de riqueza, a composição do património e analisar o consumo das camadas intermédias. Partindo sobretudo do tratamento estatístico e da análise quantitativa, pretendemos conhecer os níveis de riqueza médios, conhecer especificidades na composição do seu património e na estrutura do consumo. Nos dois últimos capítulos propomo-nos lançar um olhar multidisciplinar às casas, ao espaço de interação privada das camadas intermédias. É que até agora os estudos sobre a casa têm incidido sobretudo sobre casas sumptuosas das zonas urbanas e rurais que serviram de abrigo às camadas sociais mais elevadas. O nosso enfoque está dirigido sobretudo à casa urbana das camadas intermédias, que será perspetivada primeiramente como espaço de habitação e depois como espaço de consumo.4 Assim, no sexto capítulo iremos caracterizar as habitações do ponto de vista arquitetónico, procurando conhecer o habitat das camadas intermédias urbanas do ponto de vista do regime de propriedade que liga os agregados às suas casas, do valor médio de avaliação das habitações, das tipologias predominantes, do número de andares, áreas, número de divisões e especialização funcional. O interesse pelas construções está relacionado, por um lado, com a tomada de consciência da sua importância para o conhecimento do quotidiano dos indivíduos, por outro, com o reconhecimento do seu potencial enquanto mecanismo de diferenciação social. O que distingue este trabalho dos demais é a busca de informações sobre os indivíduos que viveram o dia a dia nas casas estudadas. Vamos olhar para os edifícios, procurando integrá-los na cidade. Queremos saber quem eram as pessoas que o habitavam, o que faziam, como é que os espaços eram usados, que conceção de vida se revela nestes espaços. Enfim, procuramos uma história das casas com gente dentro. No sétimo e último capítulo analisar-se-á a casa como espaço de consumo. Este inquérito, por sua vez, estrutura-se em torno de uma díade fundamental: o luxo e o privado. É sabido que o aumento do desejo de possuir bens de luxo que caracterizou muitas sociedades no                                                  4 Veja-se, por exemplo, Neil McKendrick, “The consumer revolution of eighteenth-century England”, in The Birth of a Consumer Society: The Commercialization of Eighteenth Century England, ed. Neil McKendrick; John Brewer; J. H. Plumb (Bloomington: Indiana University Press, 1982), 9-33; Lorna Weatherill, Consumer Behaviour and Material Culture in Britain. 1660-1760 (Londres: Routledge, 1998 (1988)); Mark Overton et al., Production and Consumption in English Households, 1600-1750 (Londres: Routledge, 2004); Daniel Roche, História das Coisas Banais: Nascimento do Consumo nas Sociedades Tradicionais (Séculos XVII-XIX) (Lisboa: Editorial Teorema, 1998); Baulant 
Micheline, “L'appréciation du niveau de vie. Un problème, une solution”, Histoire & Mesure, vol. 4, n.°s 3-4 (1989): 267-302; Kenneth Pomeranz, The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy 
(Princeton: Princeton University Press, 2001); Lois Green Carr; Lorena S. Walsh, “The standard of living in the 
colonial Chesapeake”, The William and Mary Quarterly, vol. 45, n.º 1 (1988): 137. 
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século XVIII não ficou confinado às classes superiores. As classes baixas e intermédias dos centros urbanos da Europa, seguidas pelas suas congéneres nas comunidades rurais, desenvolveram o gosto por objetos de luxo.5 Alguns autores notam mesmo que a mudança nas práticas de consumo foram lideradas pelas camadas intermédias.6 As suas casas estavam muitas vezes apetrechadas com os novos bens de consumo, como relógios, pinturas e novas tipologias de mobiliário. Incidindo o nosso olhar sobre a realidade nacional e partindo da observação da relação entre posição social e a posse de objetos, queremos analisar a participação das camadas intermédias lisboetas neste processo de aumento da posse de objetos de luxo. Para isso definimos como objetivo estudar a difusão de objetos de luxo nos grupos intermédios, comparando-a com a dos grupos socioeconómicos mais e menos favorecidos. É nosso propósito analisar o timing e nível de recetividade das diferentes camadas dos grupos intermédios aos novos consumos de luxo; caracterizar os bens de luxo do ponto de vista da tipologia, cor, materiais e valor, mas também analisar o perfil dos consumidores, partindo da relação entre a posse dos objetos de luxo e as categorias socioprofissionais e socioeconómicas, aferir se alguma destas se afigura como fator determinante para a sua posse.   Por outro lado, é sabido que entre os séculos XVI e XVIII o processo de privatização que caracterizou as sociedades ocidentais trouxe consigo expectativas e práticas novas, produziu espaços, objetos, escritos antes desconhecidos, modelou uma consciência de si e dos outros.7 O âmbito do nosso estudo enquadra-se plenamente neste paradigma. De facto, assumimos também como desiderato seguir as pistas deste processo. No fundo, propomo-nos detetar o avanço do privado no quotidiano doméstico, seja no património, no espaço arquitetónico e na cultura material através da análise da difusão de equipamento doméstico conotado com a privatização, pelo que esta análise será transversal, perpassando vários capítulos.                                                    5 Kenneth Pomeranz, The Great Divergence…, 114; Anne E. C. McCants, “Exotic goods, popular consumption, and 
the standard of living: Thinking about globalization in the Early Modern World”, Journal of World History, vol. 18, n.º 4 (2007): 461; Johan Fourie; Jolandi Uys, “A survey and comparison of luxury item ownership in the eighteenth 
century Dutch Cape Colony”, Stellenbosch Economic Working Papers, n.º 14 (2011): 1-27. 6 Maxine Berg, Luxury and Pleasure in Eighteenth-Century Britain (Oxford: Oxford University Press, 2005), 203 e 219-
220; Lorna Weatherill, “Consumer behaviour and social status in England, 1660-1750”, Continuity and Change, vol. 1, n.º 2 (1986): 191-216; Idem, “The meaning of consumer behaviour in late seventeenth and early eighteenth-century England”, in Consumption and the World of Goods, ed. John Brewer; Roy Porter (Londres: Routledge, 1993), 206-227. 7 Roger Chartier, dir., Do Renascimento ao Século das Luzes, vol. 3 da História da Vida Privada (Lisboa: Edições Afrontamento, 1990. 
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1 AS PALAVRAS: ESTUDO DO VOCABULÁRIO E MODELOS DE ANÁLISE SOCIAL E A OPÇÃO TERMINOLÓGICA   1.1 Do “estado do meio” à “classe média”: estudo do vocabulário e modelos de análise social8    A atenção dos historiadores portugueses tem-se polarizado em torno do estudo das elites e dos grupos populares, concedendo pouca atenção aos setores da população que não se enquadram nessas duas categorias extremas. A nossa investigação enquadra-se na tendência historiográfica internacional recente que tem valorizado a análise dos grupos sociais intermédios e pretende contribuir para relançar a discussão em torno daquilo que as fontes discursivas da época entendem por camadas intermédias.9  Afigura-se incontornável abordar as imagens 
inerentes aos conceitos de “estado do meio”, “gente do meio”, “classe média”, etc., para considerar o lugar ocupado por esse estrato nas tipologias e percecionar o seu significado no espaço social. Trata-se de um conceito operativo que, até hoje, mereceu poucas análises sistemáticas, pelo que se justifica a análise dos discursos relacionados com ele. É que a historiografia portuguesa tem descurado o problema do vocabulário social e, no entanto, este afigura-se central para efeitos da definição do quadro conceptual do nosso estudo (sob pena de se começar a casa pelo telhado).10 Como adverte Peter Burke, para reconstruir identidades                                                  8 Parte deste capítulo encontra-se publicada em Andreia Durães, “Grupos intermédios em Portugal (1600-1850): 
uma aproximação ao vocabulário social”, Topoi: Revista de História, vol. 14, nº 27 (2013): 318-343. 9 Cf. Lorna Weatherill, Consumer Behaviour and Material Culture in Britain. 1660-1760 (Londres: Routledge, (1988) 1998); Peter Earle, The Making of the English Middle Class: Business, Society and Family Life in London, 1660-1730 
(Londres: Methuen, 1991); Penelope J. Corfield, “Class by name and number in eighteenth-century Britain”, in Language, History and Class, ed. Penelope J. Corfield, (Oxford: Basil Blackwell, 1991), 101-130; John Seed, “From 
„middling sort‟ to middle class in late eighteenth and early nineteenth century England”, in Social Orders and Social Classes in Europe since 1500: Studies in Social Stratification, ed. M. L. Bush (Londres; Nova Iorque: Longman, 1992), 114-135; Jonathan Barry, “Identité urbaine et classe moyenne dans l'Angleterre moderne”, Annales, n.º 4 (1993): 853-883; Jonathan Barry; Christopher Brooks, ed., The Middling Sort of People: Culture, Society and Politics in England, 1550-1800 (Hampshire; Londres: Palgrave Macmillan, 1994); Dror Wahrman, Imagining the Middle Class: The Political Representation of Class in Britain, c. 1780-1840 (Cambridge: Cambridge University Press, 1995); Leonore Davidoff; Catherine Hall, Family Fortunes: Men and Women of the English Middle Class, 1780-1850 (Londres: Routledge, 2002); Sara Maza, The Myth of French Bourgeoisie: An Essay on the Social Imaginary, 1750-1850 (Cambridge; Massachusetts; Londres: Harvard University Press, 2003). Alguns autores reabilitam inclusive o 
termo “classe média”, propondo a sua aplicabilidade no final do Antigo Regime. 10 Fernando Marques da Costa, “Estruturas sociais e vocabulário social”, in Do Antigo Regime ao Liberalismo - 1750-1850, orgs. Fernando Marques da Costa; Francisco Contente Domingues; Nuno Gonçalo Monteiro (Lisboa: Vega, 
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sociais os historiadores devem proceder a um cuidadoso estudo do “vocabulário social” de uma 

determinada sociedade, incluindo a linguagem de classes e a de ordens. Segundo o autor, “This has to be done in order to recover the 'insiders' models of society, the 'blueprints' without which their actions will remain unintelligible”.11  No presente capítulo iremos examinar o uso destas expressões no período moderno em Portugal, com particular ênfase para os séculos XVII e XVIII, momento em que este vocabulário se difundiu e ganhou adeptos, procurando definir a que camadas da sociedade se refere e, por último, perceber até que ponto antecipa o posterior uso do conceito de “classe média”. Para conhecer as visões sociais no período de referência (1600-1850) foram usadas fontes primárias heterogéneas (tratados, relatos, escritos jurídicos, políticos, etc.) onde se reflete sobre a sociedade e são identificados os grupos que a compõem. Com efeito, a categoria inerente a uma visão da sociedade tripartida emerge nas mais diversas fontes que propõem diferentes conteúdos para o conceito, nem sempre concordantes. Consideramos, naturalmente, na nossa 
análise outras designações da categoria como sejam, “gente meã”, “gente do meio”, “estádio médio”, “estado mediano”, “mediania” e a expressão “classe média”.  Cotejámos os termos e uma vez inventariados e coligidos os discursos e imagens produzidas sobre esta camada procurámos perceber padrões na aplicação e no significado que agora pretendemos sistematizar. Perceber a que camadas se referem os autores quando usam estas expressões constitui uma tarefa hermenêutica complexa, pois o seu âmbito de aplicação é bastante alargado e o significado das expressões, muitas vezes, ambíguo. O nosso olhar dirige-se, portanto, para a história destes termos, para a amplitude de contextos e variabilidade de significados que encerram, ainda que ambíguos e contraditórios, tentando captar o papel que desempenharam nos paradigmas da evolução social no tempo longo.  Na organização interna, não optámos por uma ordenação cronológica dos discursos por se afigurar de leitura intrincada e fastidiosa. Estes serão apresentados tendo em conta grandes cortes verticais que consideraram, por um lado, os diferentes produtores (Estado e juristas; outros agentes sociais; estrangeiros) e, por outro, os diferentes significados. Optámos por tratar a 
emergência do conceito de “classe média” no século XIX separadamente por considerarmos que                                                                                                                                                1989), 188. 11 Peter Burke, “The language of orders in early modern Europe”, in Social Orders and Social Classes in Europe since 1500: Studies in Social Stratification, ed. M. L. Bush (Londres; Nova Iorque: Longman, 1992), 10-11. Contudo, como o autor adverte, é preciso ter em conta que uma análise criteriosa do vocabulário social é condição necessária, mas não suficiente, para compreender determinada hierarquia social. É necessário também perscrutar e reconstruir 
identidades coletivas e formas de consciência social. Peter Burke, “The language of orders…, 11. 
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resulta de um enquadramento ideológico particular.  Com o presente estudo pretendemos sublinhar, por um lado, a multiplicidade de esquemas de representação social e taxonomias que coexistiram no período em análise e, por outro, provar que, apesar de estranho ao discurso legal e enquadramento normativo da época em análise, a noção de mediania e as visões da sociedade que a incluem estão bastante difundidas em Portugal nos séculos XVII e XVIII.  Pretende-se assim pôr em causa o “ìdolo do sincronismo”, expressão proposta por Peter Burke, que assenta no argumento falacioso, de que muitos historiadores partem, segundo o qual para evitar o anacronismo é imperioso aceitar e incorporar na análise de determinada sociedade o modelo fornecido pelos seus contemporâneos.12 Ora, o argumento cai por terra quando, como iremos demonstrar, vemos os contemporâneos discordarem entre si e proporem não um, mas vários modelos de análise. Senão vejamos: os contemporâneos não concordam em absoluto quanto ao número de ordens; por vezes, como veremos, quando subscrevem uma divisão tripartida ela assenta numa classificação divergente do discurso oficial das ordens, outros reportam-se a diferentes critérios de classificação social, como a profissão, nível de riqueza e usam uma linguagem próxima da linguagem de classes. Como nota Peter Burke, precisamos de lembrar que os contemporâneos não descreviam a sua estrutura social para benefício dos futuros historiadores. Eles tinham a sua própria agenda e propósitos a que não eram alheios, muitas vezes, interesses políticos. É a essa luz que deve ser perspetivada inclusive a ideia das 
três ordens. É preciso ter em conta que “The idea of the three orders is part of an intellectual package, which is in turn part of a political tradition”.13  1.1.1 O esquema tripartido tradicional   A historiografia moderna portuguesa quando estuda a sociedade portuguesa tende, de uma forma geral, a considerar a sua arrumação em ordens. Segundo Jacques Le Goff, o termo 
“ordem” pertence ao vocabulário religioso e com a sua utilização pretendeu-se sacralizar a estrutura social, transformá-la numa realidade objetiva e eterna criada por Deus.14  Ao nível das representações e dos discursos oficiais no período moderno, destacamos a                                                  12 Peter Burke, “The language of orders…”, 8-9 13 Peter Burke, “The language of orders…”, 9. 14 Jacques Le Goff, A Civilização do Ocidente Medieval (Lisboa: Editorial Estampa, 1984), vol. II, 15. 
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longevidade do modelo trinitário, assente na conceção corporativa e organicista da sociedade, que tinha como referência o modelo medieval da tripartição social estruturador da sociedade.15   Numa sociedade de ordens os seus membros repartem-se por categorias hierarquizadas estanques, definidas segundo critérios ideológicos miticamente protegidos, às quais se tem acesso por nascimento ou por rituais de sagração. Neste tipo de sociedade, fraturada do ponto de vista funcional, cada uma das suas partes constituintes tem uma função específica. Este modelo sublinha a diversidade e irredutibilidade das diversas funções e, logo, também uma não intermutabilidade das suas partes.16 Assim, a cada ordem incumbia uma função: aos bellatores a guerra; aos oratores o culto religioso; e aos laboratores o sustento material.  A especificidade deste pensamento social assenta na definição do ser individual a partir desta representação organicista. De outro modo e concretizando, nesse sistema, o indivíduo define-se pelas suas funções sociais, o que equivale a dizer que não é considerado em si mesmo, mas como parte de uma ordem; a sua integração em determinada função é definida, 
não tanto pela sua situação atual, mas por “uma „posse de estado' estabelecida pela tradição 

familiar, pelo uso e pela fama”.17  Este modelo mental e normativo de referência alicerçou-se sobretudo no poder do direito para definir grupos de status, de onde decorre a sua peculiar eficácia estruturante. Ao definir grupos de privilégio legitimou-se uma estratificação caracterizada pela desigualdade dos corpos constitutivos do espaço social perante a lei.18 Esta imagem materializou-se institucionalmente nas Cortes e na Junta dos Três Estados. O próprio vocabulário social das instituições concelhias tendeu a reproduzir a linguagem oficial das ordens.19 Esta visão repercutiu-se depois na de outros agentes sociais. Em 1760, escreve-se que às festas realizadas na cidade da Guarda em honra 
das melhoras de D. José, assistiram aos atos de culto divino “uma numerosa Cleresia, muita 
Nobreza […] e um grande número de povo”.20 O Padre António Vieira (1608-1697) usou a mesma                                                  15 Sobre o contexto da introdução deste modelo em França, leia-se Georges Duby, As Três Ordens ou o Imaginário do Feudalismo (Lisboa: Editorial Estampa, 1994). 16 António Manuel Hespanha, As Vésperas do Leviathan. Instituições e Poder Político: Portugal - Séc. XVII (Coimbra: Almedina, 1994), 307. 17 Facto que tende, por si, a acentuar a ossificação das estruturas sociais. Leia-se António Manuel Hespanha, As Vésperas..., 307 e ss. 18 Nuno Gonçalo Monteiro, O Crepúsculo dos Grandes: A Casa e o Património da Aristocracia em Portugal (1750-1832) (Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2003), 22-23; José Damião Rodrigues, “A estrutura social”, in Portugal: Da Paz da Restauração ao Ouro do Brasil, coord. Avelino de Freitas de Meneses, vol. VII da Nova História de Portugal, dir. Joel Serrão; A. H. de Oliveira Marques (Lisboa: Editorial Presença, 2001), 406. 19 José Damião Rodrigues, “A estrutura…, 407. 20 Manuel Teixeira de Carvalho, Relação Veridica das Magnificas, e sumptuosas Festas, com que a Nobreza, e Clero 
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imagem numa das suas prédicas na qual criticou a violência e distribuição dos tributos impostos 
pelo Estado. Para o autor, “como o sal é uma junta de tres elementos, fogo, ar e agua, assim a 
republica é uma união de tres estados, ecclesiastico, nobreza e povo. […] Estes são os elementos de que se compõe a republica”.21 O religioso ainda sonha: “Bom era que nos igualaramos todos: mas como se podem igualar extremos que teem a essencia na mesma desigualdade? Quem compõe os três estados do reino, é a desigualdade das pessoas. Pois como se hão de igualar os tres estados, se são estados porque são desiguais?”22  1.1.2 O modelo estamental: fatores e sinais de crise   A concatenação de múltiplos fatores resultou na condenação da sociedade de ordens no início do século XIX. Os estados estendem-se, as classificações suplementares pulverizam-se e, consequentemente, a velha distinção em ordens vai perdendo sentido e significado.23  Atentemos aos fatores e indicadores de crise desse modelo. É reconhecido que na época moderna o esquema triádico se mantinha, fundamentalmente, em homenagem ao seu caráter tradicional porque, em rigor, em consequência das grandes transformações das estruturas sociais no fim da Idade Média, as funções sociais tinham-se modificado, diversificado e especializado. A realidade social complexificou-se, deixando de se conformar à “trìade arcaica”.24 Como sustenta António Manuel Hespanha, o esquema triádico estamental só se mantinha então 
à custa de um pronunciado convencionalismo. “A relação estado-função atenua-se, não no sentido de que a referência à função deixe de ser central na definição do âmbito do estado, mas no sentido de que a definição da função é idealizada e convencionalizada, pouco tendo a ver                                                                                                                                                da muito antiga, e illustre Cidade da Guarda applaudio as melhoras de Sua Magestade Fidelissima D. José I (Lisboa: s/ed., 1760), 6-7 apud José Damião Rodrigues, “A estrutura…, 409. 21 Sermão de Santo António, pregado na festa que se fez ao Santo na Igreja das Chagas de Lisboa, aos 14 de setembro de 1642. Padre António Vieira, Sermões do Padre António Vieira (Lisboa: J. M. C. Seabra & T.Q. Antunes, 1856), tomo IX, 141.  22 Padre António Vieira, Sermões…, 140. Muito embora, em matéria de tributos, o Padre António Vieira reconheça que é urgente que não o sejam. Reparta-se por todos o peso, para que fique leve a todos. E “Se os tres estados do reino, attendendo a suas preeminencias, são desiguais, attendam a nossas conveniencias e não o sejam. Deixem de ser o que são, para serem o que é necessario e iguale a necessidade os que desigualou a fortuna”. Padre António Vieira, 
Sermões…, 141-150.  23 Benedita Maria Duque Vieira, “A sociedade: configuração e estrutura”, in Portugal e a Instauração do Liberalismo, coord. A. H. de Oliveira Marques, vol. IX da Nova História de Portugal, dir. Joel Serrão; A. H. de Oliveira Marques (Lisboa: Editorial Presença, 2001), 162. 24 Joaquim Romero Magalhães, “A sociedade”, in No Alvorecer da Modernidade, coord. Joaquim Romero Magalhães, vol. 3 de História de Portugal, dir. José Mattoso (Lisboa: Editorial Estampa, 1993), 481. 
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com as realidades sociais quotidianas”.25 Refira-se, a título de exemplo, que a nobreza lutava cada vez menos, pelo que, é sabido, a referência à sua função tradicional tende a perder sentido. 
Com efeito, como refere o mesmo autor, a “classificação das pessoas podia ser mais diversificada e, sobretudo, menos rígida. Na verdade, esta tríade representa uma fórmula que sintetiza, nas suas grandes linhas (e sob o especial ponto de vista da organização do poder político) a diversidade de estatutos jurídicos e políticos das pessoas; e se estes, no domínio da representação em cortes, mantiveram a classificação tripartida até ao fim do antigo regime, já em outros planos da realidade jurídica (direito penal, direito fiscal, direito processual, capacidade jurídica) eram muito mais facetados”.26 Aliás, o combate travado pela monarquia com vista à instauração do monopólio da classificação social oficial contribui para a mutação do vocabulário social corporativo e, por conseguinte, para uma relativa opacidade, originada, desde logo, pela multiplicação de grelhas de classificação que coexistem com a representação trinitária.27   Por outro lado, se é irrefutável que a estratificação em ordens assentava na “função” e não na riqueza, é igualmente insofismável que a modificação das fontes de riqueza, que ocorre na Baixa Idade Média, problematiza essa relação. É sabido que a riqueza se destaca do fundo territorial, agrário e senhorial para assentar na riqueza mobiliária e argentária de origem comercial dos estratos urbanos (que não correspondem aos estados privilegiados tradicionais). Por isso mesmo, tanto a literatura, como a legislação e a doutrina espelham a relevância da nova riqueza e do poder social que lhe passa a estar associado.28 A dinâmica do capitalismo mercantil altera posicionamentos, dificulta a arrumação e ordenamento.29 Com o tempo o fenómeno agudiza-se. Como refere Jorge Pedreira, “O triunfo do mercantilismo, a prosperidade da economia imperial luso-brasileira no último quartel do século XVIII e as urgentes necessidades de financiamento do Erário que então se fizeram sentir alteraram, efectivamente, a taxa de                                                  25 António Manuel Hespanha, As Vésperas..., 309. 26 António Manuel Hespanha, As Vésperas..., 321.  27 Nuno Gonçalo Monteiro, “Poder senhorial, estatuto nobiliárquico e aristocracia”, in O Antigo Regime, coord. António Manuel Hespanha, vol. 4 de História de Portugal, dir. José Mattoso (Lisboa: Editorial Estampa, 1993), 334; Idem, O Crepúsculo..., 24.  28 Sobre este assunto, leia-se António Manuel Hespanha, As Vésperas..., 313 e ss. Como veremos mais à frente, a doutrina estabelecerá como regra que a riqueza equipara à nobreza e fará assim nascer uma distinção fundamental entre nobreza natural, a herdada, e a nobreza política, concedida pelo príncipe ou adquirida pela riqueza ou indústria. António Manuel Hespanha, As Vésperas..., 420. Ângela Barreto Xavier; António Manuel Hespanha, “A 
representação da sociedade e do poder”, in O Antigo Regime, coord. António Manuel Hespanha, vol. 4 de História de Portugal, dir. José Mattoso. (Lisboa: Editorial Estampa, 1993), 131. 29 Joaquim Romero Magalhães, “A sociedade…, 481. 
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conversão do capital económico em capital simbólico”.30 Demonstrada a validade desta assunção para os negociantes, não podemos deixar de retirar daí consequências para a sociedade em geral. Acresce ainda que, como mais à frente se desenvolverá, a progressiva diluição da noção de 
nobreza, faz com que seja pouco adequado falar de “ordem da nobreza” atribuindo-lhe uma expressão corporativa comum. Com efeito, no final do Antigo Regime, esta categoria social não tem coerência, unidade, nem sequer um estatuto legal claramente delimitado.31  As universidades, por sua vez, alimentavam uma relação paradoxal com a estrutura social. Contribuíam para a solidificação e preservação da hierarquia social (educando os filhos segundos e terceiros da nobreza) e, simultaneamente constituíam um elemento de perturbação 
do ordenamento social ao abrirem as portas à ascensão “pelas letras” daqueles que se propunham ir além da condição do nascimento.32 Mas este não era o único caminho quando se procurava ascender socialmente. A Igreja, os feitos de armas, a nomeação para cargos da burocracia régia eram outras vias possíveis.33  Não pretendemos, com o exposto, negar que a sociedade moderna portuguesa estivesse do ponto de vista legal dividida em ordens e, consequentemente, que alguns gozassem de mais privilégios do que outros, mas sublinhamos que o modelo, como refere Peter Burke, é mais normativo do que descritivo.34 Da natureza legalista do modelo decorre uma peculiar eficácia e poder conformador que não devemos sobrevalorizar. Como refere William Doyle, “To an extent social realities must obviously be expressed in terms of laws and rules, but that does not mean that laws and rules always express social realities, or even the most important ones. Most people pass their lives in complete ignorance of, and indifference to, the vast bulk of laws that technically 
bind them. […] None of this is to say that people had, or have, no sense of hierarchy: merely that it is superficial to try to identify that sense through legal or official formulations which few enjoyed or sought access”.35 Nuno Gonçalo Monteiro corrobora esta visão ao afirmar que a persistência 
de uma classificação “oficial”, parcialmente cristalizada na grelha trinitária (clero, nobreza e                                                  30 Jorge Pedreira, “Os homens de negócio da praça de Lisboa de Pombal ao vintismo (1755-1822)” (tese de doutoramento, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1995), 103-104. 31 Nuno Gonçalo Monteiro, “Notas sobre nobreza, fidalguia e titulares nos finais do Antigo Regime”, Ler História, n.º 10 (1987): 15-51. 32 Joaquim Romero Magalhães, “A sociedade…, 483 e 499-500, António Carlos Jucá de Sampaio, “Comércio, riqueza e nobreza: elites mercantis e hierarquização social no Antigo Regime português”, in Nas Rotas do Império, org. João Fragoso et al. (Vitória: Edufes, 2006), 74. 33 Cf. Joaquim Romero Magalhães, “A sociedade…, 501-509; António Manuel Hespanha, As Vésperas..., 311-312. 34 Peter Burke, “The language of orders…, 5. 35 William Doyle, “Myths of order and ordering myths”, in Social Orders and Social Classes in Europe since 1500: Studies in Social Stratification, ed. M. L. Bush (Londres; Nova Iorque: Longman, 1992), 220. 
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povo) e legitimada pela tradição, não significa que a mesma se libertasse de uma grande 
ambivalência ou que não fosse passìvel das mais diferentes apropriações. Segundo o autor “o facto de nos antigos regimes a sociedade ser representada, em primeiro lugar, como um conjunto de corpos, sancionados pelo direito, não nos garante que a sua estratificação social fosse imediatamente visível, nem nos assegura que existisse uma correspondência linear entre os corpos definidos pelo direito e as hierarquias sociais”.36    É óbvio que a sociedade portuguesa era pensada em termos de sociedade de ordens, 
trinitária e trifuncional, quadro mental e retórico sobretudo para juristas e “polìticos”. Mas como é que era vivida e sentida? Na verdade, os esquemas de perceção do mundo social são múltiplos e a mundividência da época não esgota as possibilidades de representação no esquema tripartido patente nas Cortes. Destacamos, por isso, a multiplicidade de discursos alternativos sobre o espectro social, que pretendem fazer face à crescente complexidade da organização social e traduzem, a nosso ver, a progressiva inadequação do discurso oficial à realidade.   1.1.3 A multiplicidade de representações e tipologias   Procuraremos, agora, perscrutar a forma como os contemporâneos viam o corpo social e as suas divisões, enfatizando a multiplicidade de representações e tipologias sociais.  Vários autores têm salientado o recurso, por parte de alguns escritores medievais e modernos, a modelos completamente diferentes do tradicional (das três ordens) para descrever a realidade social.37 Muitas tipologias, em vigor nos séculos XVII e XVIII, mas com raízes na Idade Média, reduzem a sociedade a um esquema dualista e simplificado, embora a natureza da oposição varie. Uma das tipologias coloca o estado eclesiástico à parte e assenta na polarização entre nobres e plebeus, privilegiados e não privilegiados, gente de pé e gente de cavalo, ricos e pobres, grandes e pequenos. Refira-se, por exemplo, a obra de Jerónimo Osório (1506-1580)                                                  36 Nuno Gonçalo Monteiro, “Poder senhorial..., 333. 37 Em França, por exemplo, Loyseau aponta que o terceiro estado tem as suas próprias ordens e graus, que incluem gens de lettres, advocats, marchands e artisans. Antoine de Montchrestien descreve o terceiro estado como composto por trabalhadores, artesãos e mercadores. Peter Burke, “The language of orders…, 6. Em Inglaterra, os esquemas de descrição também se multiplicam. Desde o esquema quadripartido de Thomas Smith, que considera os gentleman, os cidadãos, os yeomen e os artesãos e trabalhadores, ao esquema de Segar que contempla cinco espécies de ordens: gentleman, os cidadãos, os yeomen e os artesãos e trabalhadores, passando pelas 26 
categorias sociais de King. G. E. Aylmer, “Casta, ordem (ou estatuto) e classe nos primeiros tempos da Inglaterra 
moderna”, in Problemas de Estratificação Social, Actas. Colóquio Internacional (1966), org. Roland Mousnier (Lisboa: Edições Cosmos, 1988), 174-175. 
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onde desde as primeiras páginas se analisa a sociedade em função do binómio nobre-plebeu.38 A mesma imagem maniqueísta surge na visão de Frei Miguel Soares (?-1660), segundo o qual, 
“Assim como naõ há mais que dous ventos geraes, a que todos os mais se deduzem, que são o Norte e Sul” também na cidade “naõ há mais que nobres ou cidadãos, que governam e deffendem a Republica, e pouo que se entende por mecanicos, e saõ os officiaes e artifices necessarios á politica”.39 Esta distinção encontra-se também materializada na legislação.40 Outra visão dualista assenta numa divisão essencial que perpassa a sociedade e que a organiza em torno do binómio puro-impuro, tendo em conta a limpeza de sangue.41 Refira-se ainda a conceção dicotómica, profundamente ideológica que, no início do século XIX, distingue os que trabalham dos parasitas.42   Muitas tipologias estão nos antípodas destas e tendem a alargar o número de estados. 
Alguns usam o termo “estado” para se referirem a diferentes papéis sociais, como as profissões.43 Já na segunda metade do século XII e no decurso do século XIII, o esquema tripartido da sociedade em vigor, não impede a emergência de um esquema mais complexo e flexível, que resulta das transformações sociais entretanto verificadas. O novo esquema assenta 
nos “estados” ou condições que traduzem a inadequação do conceito de “ordem” para exprimir a realidade sociológica, em particular, dos grupos populares e urbanos. A sociedade tripartida 
das ordens dá lugar à sociedade dos “estados”, no sentido de condição socioprofissional.44 A visão da sociedade laiciza-se, por um lado, complexifica-se, por outro. É que a sociedade de ordens tem uma natureza diferente da sociedade de estados. Ideologia dos detentores do poder religioso (oratores), a sociedade de ordens evoca o sagrado já que a sua explicação assenta na vontade de Deus. A sociedade de estados tem conotação socioprofissional, é invenção do Homem. A primeira é sacral e hierarquizada verticalmente; a segunda é profana e com hierarquia horizontal.45 Em suma, Deus fez as ordens, o Homem os estados.                                                   38 Jerónimo Osório, Tratados da Nobreza Civil e Cristã (Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1996 (1542)). 39 Miguel Soares, Serões do Príncipe (Lisboa: Instituto de Alta Cultura, 1966), parte I, 117.  40 Cf. José Damião Rodrigues, “A estrutura…, 409-410; Joaquim Romero Magalhães, “A sociedade…, 481.  41 Diogo Ramada Curto, Discurso Político em Portugal (1600-1650) (Lisboa: Universidade Aberta; Centro de Estudos de História e Cultura Portuguesa, 1988), 204. 42 Sobre este assunto, leia-se Maria de Lourdes Lima dos Santos, Intelectuais Portugueses na Primeira Metade de Oitocentos (Lisboa: Editorial Presença, 1988), 52-53. 43 Jacques Le Goff, A Civilização…, 11-12; Peter Burke, “The language of orders…”, 7. 44 Jacques Le Goff, A Civilização…, 15-17. 45 Jacques Le Goff, A Civilização…, 17; Armindo de Sousa, “A socialidade (estruturas, grupos e motivações)”, in A Monarquia Feudal (1096-1480), coord. José Mattoso, vol. 2 de História de Portugal, dir. José Matoso (Lisboa: Editorial Estampa, 1993), 398. 
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 Grande parte destes modelos baseia-se nas divisões aristotélicas que se referenciam a categorias profissionais e se reportam às áreas de atividade económica. Esta visão encontra eco, por exemplo, nos escritos de Luís Mendes Vasconcelos (c. 1542-1623), que refere que “tratando Aristotelis das partes de que consta a cidade diz ser hũa os lavradores, outra os artifices necessarios, e pertencentes aos deleites, e ornamento da vida, a terceira os que tratão a mercancia, a quarta os jornaleiros, a quinta os soldados, a sexta os ricos que sustentão os cargos da republica, e a setima os que administrão os officios publicos”.46 Também Manoel Botelho Ribeiro Pereira evidencia um conhecimento da obra e das divisões aristotélicas.47 No capítulo V da obra Dialogos Moraes e Politicos lê-se que: “A condição dos Cidadãos nos ensina 
Aristoteles, disendo […] 'O povo assim como os nobres se dividem em muitas differenças, huns lavradores, outros officiaes, huns comprão e vendem, outros navegão o mar; esta differença se devide em muitas, por qué uns guerreão nelle, outros fazem seu dinheiro, quais levam huas a 
outras partes […].'”48 Da mesma forma, Severim de Faria (1583-1655), quando fala acerca “Da muita gente de [que] colhe a riqueza do Principe”, propõe uma divisão quadripartida da sociedade que decorre das quatro grandes áreas de atividade: “a Agricultura; as Artes mecânicas; a Mercancia e a Milicia”.49  No início do século XIX, esta abordagem ganha adeptos e maior complexidade. O modelo difunde-se, traduzindo as grandes transformações económicas, tecnológicas, sociais e mentais em curso.  Com efeito, em 1806, o General Gomes Freire de Andrade (1757-1817) propõe uma taxonomia elaborada na perspetiva de um recrutamento militar. Essa classificação, que apenas contempla a população masculina, divide a população em doze classes, a saber:  I - Classe do clero;  II - Classe da toga;  III - Classe da administração pública;  IV - Classe do comércio;                                                   46 Luís Mendes Vasconcelos, Arte Militar (Alenquer: Vicente Alvarez, 1612), fl. 21. 47 Neste caso não foi possível identificar a data de nascimento ou morte do autor. Sabe-se contudo que a obra em análise foi publicada 1630. Para uma nota biográfica sobre este autor, leia-se Diogo Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana (Lisboa: Inácio Rodrigues, 1752), vol. 3, 199. 48 Manoel Botelho Ribeiro Pereira, Dialogos Moraes e Politicos (Viseu: Junta Distrital, 1955 (1630)), 166-167. 49 Manuel Severim de Faria, Notícias de Portugal (Lisboa: Oficina de António Isidoro da Fonseca, 1740 (1655)), Discurso I, 1-2. 
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V - Classe dos artistas;  VI - Classe dos ofícios mecânicos;  VII - Classe da marinha militar e mercantil;  VIII - Classe da navegação dos rios e pescarias;  IX - Classe dos adultos aptos para tomar estado;  X - Classe dos empregados do serviço público e dos particulares;  XI - Classe dos membros inúteis ao estado, por suas moléstias;  XII - Classe dos agricultores.50   É bastante óbvio o caráter impreciso e a coexistência de conceitos distintos nesta primeira classificação profissional oitocentista portuguesa que é um misto de classificação social, mostrando-se refém da antiga trilogia das ordens (clero, nobreza e povo); classificação socioprofissional assente nas três grandes divisões da atividade económica (agricultura, indústria e comércio) e de considerações relacionadas com a atividade ou inatividade da população.51  Marino Franzini (1779-1861), oficial do exército, é autor de três propostas de classificação profissional. A primeira data de 1814, a segunda de 1820 e a terceira de 1843. Em todas o autor se desvincula de aspetos relacionados com a visão social e uma conceção de sociedade identificada com o Antigo Regime, dando enfoque apenas aos aspetos profissionais.52  É um facto que as diversas classificações profissionais na primeira metade do século XIX tendem, em termos formais, para a complexificação e, em termos de conteúdo, a traduzir alterações de conceitos e de terminologias. De acordo com António Pinto Ravara a gradual, ainda que lenta e tardia, transformação das estruturas económicas e sociais, conduz a uma nova mentalidade e a uma nova mundividência que, por sua vez, traz consigo um repensar da posição e função do indivìduo na sociedade. “Entendido no inìcio como ser social (classificação de Gomes Freire de Andrade), o indivíduo passou, mais tarde, a ser concebido numa outra lógica, mais próxima de considerações profissionais e económicas, quando é entendido como ser eminentemente profissional e económico – produtor e não produtor de riqueza – (classificações de Marino Franzini), elas próprias reflectindo uma evolução e o repensar quanto à posição e integração profissionais do indivíduo na sociedade”.53                                                  50 António Pinto Ravara, “A classificação socioprofissional em Portugal (1806-1930)”, Análise Social, vol. XXIV, n.ºs 103-104 (1988): 1170-1171; Benedita Maria Duque Vieira, “A sociedade…, 167. 51 António Pinto Ravara, “A classificação…, 1171-1172. 52 António Pinto Ravara, “A classificação…, 1172-1177. 53 António Pinto Ravara, “A classificação…, 1177. 
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 Estas classificações foram forjadas numa altura em que se assiste ao desmantelamento do suporte jurídico do Antigo Regime e se ensaia a definição de um novo modelo social e, por conseguinte, se alteram os critérios de estratificação social. As distinções feudais dão lugar a uma estratificação que se rege por critérios como nível de rendimentos, profissão, estilo de vida e cultura.54  Outros modelos, como nas cidades do Norte de Itália, abandonam a linguagem das três ordens e propõem uma divisão da sociedade em dois ou três grupos de acordo com a sua riqueza, pondo em oposição popolo grasso e popolo minuto, ou usando termos como richi, grandi, mediocri e infimi ou plebe.55 O fenómeno está amplamente documentado em Inglaterra, em Espanha e, como veremos em seguida, também em Portugal.56 Em França, segundo Sarah Maza, a expressão classe moyenne foi usada sistematicamente somente a partir de 1820. Entre 1750 e 1850, o termo burguesia foi usado com mais frequência. Segundo esta autora, a expressão classe média deriva o seu significado mais da ciência social do que da história, ligando o seu aparecimento a visões da sociedade como entidades abstratas e quantificáveis mais do que a visões organicistas.57  Não é nossa intenção inquirir sobre qual das visões se encontra mais próxima da realidade, esforço que terá tanto de inútil como de pernicioso do ponto de vista da análise que queremos desenvolver. Pretendemos seguir a abordagem de Penelope J. Corfield que nega uma 
visão dicotómica entre “perceções” e “realidades” e admite, por isso, os discursos como realidades constitutivas da realidade social.58 Não se pretende assumir que o esquema binário que distingue nobres/plebeus, privilegiados/não privilegiados ou que considera puros/impuros – utilizado como base para o funcionamento de instituições, tais como as Ordens Militares e a Inquisição – ou que a complexidade do esquema aristotélico estão mais próximos das realidades sociais dos séculos XVII e XVIII. Queremos sublinhar que, sobretudo a partir do século XVIII, o                                                  54 Benedita Maria Duque Vieira, “A sociedade…, 168. 55 Jacques Le Goff, A Civilização…, 11-12; Peter Burke, “The language of orders…”, 7. 56 Para Inglaterra, leia-se Penelope J. Corfield, “Class by name…; John Seed, “From „middling sort‟...; Keith 
Wrightson, “‟Sorts of people‟ in Tudor and Stuart England”, in The Middling Sort of People: Culture, Society and Politics in England, 1550-1800, ed. Jonathan Barry; Christopher Brooks (Hampshire; Londres: Palgrave Macmillan, 1994), 28-51; para Espanha, leia-se José Antonio Maravall, Poder, Honor y Élites en el Siglo XVII (Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1979), 251-302; I. A. A. Thompson, “Hidalgo and pechero: the language of 'estates' and 'classes' in early-modern Castile”, in Language, History and Class, ed. Penelope J. Corfield (Oxford: Basil Blackwell, 1991), 53-78. Existe pelo menos uma referência a este tipo de linguagem em França. Veja-se Arlette Jouanna, “De 
'gros et gras' aux 'gens d'honneur'”, in Histoire des Élites en France, ed. Guy Chaussinand Nogaret (Paris: Éditions Tallandier, 1991), 50. 57 Sarah Maza, The Myth…, 4. 58 Penelope J. Corfield, “Class by name…, 106. 



 
19  

esquema e a linguagem das ordens e estados, embora mantenha o seu caráter oficial, afigura-se insatisfatório para descrever e catalogar o todo social o que explica a emergência e afirmação de esquemas alternativos de análise social, entre os quais destacamos o esquema tripartido que contempla um grupo intermédio entre nobres e plebeus ou entre ricos e pobres. A pedra de toque a partir de agora é documentar a difusão desta estrutura tripartida como modelo de descrição e análise social (inerente inclusive ao discurso revolucionário liberal).  1.1.4 Modelos de descrição e análise social tripartidos que incluem a noção de mediania  Doravante ocupar-nos-emos do móbil fundamental desta parte do estudo que consiste em refletir sobre as visões tripartidas que incluem a noção de mediania nas múltiplas variantes que o conceito conheceu. A visão é, segundo José António Maravall e José Damião Rodrigues, subsidiária do modelo aristotélico que considera grandes, medianos e pequenos.59 A figura triangular sobre a qual se constrói esta imagem social procura o sentido do equilíbrio no elemento mediano.60 O modelo, com origem e presença multissecular, tornou-se mais expressivo entre os séculos XVI e XVIII e traduz uma mudança significativa, já que o fator de estruturação do corpo social e de segmentação destes grupos verticais se reporta, muitas das vezes, ao critério 
nìvel de riqueza. Com efeito, como sustenta Maravall esta distribuição “pasa por delante de otras diferencias estratificadoras y prima sobre el principio de la especialización funcional, fundándose en la nueva fuerza que confiere la riqueza – riqueza que, bajo sus también nuevas formas económicas, es poder”.61  Em Portugal, a classificação doutrinal tripartida “nobreza”, “estado do meio” e “povo” aparece na doutrina a partir de meados do século XVI.62 José Damião Rodrigues sustenta que a sua emergência decorre da complexificação da morfologia social do reino que ocorreu ao longo dos séculos XVII e XVIII e da incapacidade dos limites rígidos da hierarquização tripartida                                                  59 José Antonio Maravall, Poder…, 254-255; J. M. Pelerson, “El concepto de „mediania‟”, in Historia de España, dir. Manuel Tuñon de Lara (Barcelona: Labor, 1980), tomo V, 314-317; José Damião Rodrigues, “A estrutura…, 408. Sobre o modelo propriamente dito, leia-se Aristóteles, Política (Lisboa: Vega, 1998), 311-321. 60 Aristóteles enfatiza a necessidade de aumentar o número e o prestígio dos cidadãos de nível médio (e não das 
“classes médias” como muitas vezes anacronicamente se traduz do texto original) para contrabalançar a influência dos ricos e dos pobres. O que Aristóteles procura é uma estrutura sociopolítica equilibrada pela ação da classe intermédia. Objetivo igualmente perseguido por Maquiavel, Bodin e Botero. José Antonio Maravall, Poder…, 263-264. 61 José Antonio Maravall, Poder…, 255. 62 António Manuel Hespanha, “A Nobreza nos tratados jurìdicos dos séculos XVI a XVIII”, Penélope, n.º 12 (1993): 36-37. 
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juridicamente definida e validada a contemplarem.63 O modelo oficial estava obsoleto e deixou de ser operativo.64  Ângela Barreto Xavier e António Manuel Hespanha corroboram esta imagem e chamam a atenção para a complexificação da estrutura estatutária na sociedade moderna, com a distinção, 
por exemplo, dos estados “limpos” (como os letrados, lavradores e militares) dos estados “vis” (como os oficiais mecânicos ou artesãos). É esta distinção que, em última instância, potencia e legitima a emergência de um estado popular intermédio entre a nobreza e as profissões “vis”, ou 

seja, o “estado do meio” que vai sendo assimilado à nobreza enquanto se forja o conceito diferenciador de fidalguia. Em suma, a progressiva diferenciação social obriga a redesenhar as taxonomias sociais.65 Segundo os mesmos autores, apoiados em Nuno Gonçalo Monteiro, a extensão do estado de nobreza, por via do abaixamento do seu limiar, profundamente atestada na tratadística, decorre do progressivo alargamento dos estratos terciários urbanos, visível a partir do século XVII e a que chamarìamos hoje “serviços” e “burocracia”. Ora, uma correspondente ampliação do conceito de nobreza levaria a uma total banalização e descaracterização deste estado, quando era notória uma preocupação de reforço da estrutura hierárquica e nobiliárquica da sociedade.66 Assim, para atribuir um estatuto diferenciado aos membros destes estados limpos, titulares das novas funções sociais, como sejam licenciados, bacharéis, advogados, universitários, médicos, cirurgiões, boticários, pintores, gramáticos e 
literatos, músicos, geómetras, astrónomos e ourives “a doutrina vai criar, ao lado dos estados tradicionais, um estado do meio ou estado privilegiado, equidistante entre a nobreza e o povo mecânico. Outros, não indo tão longe, distinguirão entre a antiga nobreza, herdada do sangue, e esta última (nobilitas infima, nobilitas simplici figura) adquirida pela riqueza ou pela indústria”67. Trata-se da distinção essencial entre nobreza natural e nobreza civil e política, presente na literatura jurídica do século XVII, que se acaba por impor, contribuindo para a efetiva erosão das                                                  63 José Damião Rodrigues, “A estrutura…, 408-409. 64 Isabel M. R. Mendes Drumond Braga, “A mulatice como impedimento de acesso ao 'estado do meio'” (comunicação apresentada no Congresso Internacional Espaço Atlântico de Antigo Regime: Poderes e Sociedades, Lisboa, 2-5 de novembro, 2005), 2. Disponível em:  http://cvc.instituto-camoes.pt/eaar/coloquio/comunicacoes/isabel_drumond_braga.pdf consultada em 6 de outubro de 2016. 65 Ângela Barreto Xavier; António Manuel Hespanha, “A representação…, 131-132.  66 António Manuel Hespanha, As Vésperas..., 312. 67 Ângela Barreto Xavier; António Manuel Hespanha, “A representação…, 151. Citação em António Manuel Hespanha, As Vésperas..., 312-313. 
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fronteiras nobiliárquicas inferiores e para a distinção entre nobreza e fidalguia.68 Efetivamente, no 
final do século XVII, a expressão “estado do meio” tende a desaparecer da linguagem ou a ser invocada para distinguir nobreza de fidalguia.69   1.1.4.1 As classificações produzidas pelo Estado e pelos juristas   Considerando primeiramente os documentos legais produzidos pelo Estado, procurámos 
e encontrámos no seu seio o conceito de “homens do meio”. A primeira referência, anterior ao período em análise, é produzida em 1392 pela administração da Universidade de Coimbra mas, em rigor, contou com a absoluta anuência do rei D. João II. Com efeito, como as rendas da universidade não eram suficientes para a sustentação dos salários dos lentes foi necessário criar 
uma nova fonte de recursos. Neste sentido, a universidade estatuiu que “os Estudantes mais ricos pagassem aos Lentes de Leys, e Decretaes vinte livras, e os mais meãos dez livras, e os mais pobres cinco Livras [...]”.70 Submetida à aprovação do rei, D. João II optou por manter a lógica contributiva, mas considerou a resolução insuficiente, pelo que, por carta de 6 de fevereiro de 1392, ordenou que se duplicasse a contribuição.71  A segunda referência encontra-se no Alvará de 16 de junho de 1641, aplicado à cidade de Lisboa, que propõe uma complexa imagem da hierarquia social para efeitos de cobrança fiscal para fazer face às despesas da guerra.72 Na enumeração de categorias jurídicas e socioprofissionais vemos expressa a categoria “homens do meio”, numa aceção muito restrita, 

enunciada entre as mais “apetecìveis” do ponto de vista da aplicação do referido imposto. Senão vejamos:                                                     68 Nuno Gonçalo Monteiro, “Poder senhorial..., 334-335; Idem, O Crepúsculo..., 26-27. A primeira decorre da natureza das coisas e inclui o príncipe, os titulares e fidalgos de solar, os nobres matriculados nos livros da nobreza, os nobres por fama imemorial, aqueles cujo pai era nobre. A segunda obtém-se pela ciência, milícia, pelo exercício de certos ofícios, privilégio e decurso do tempo e decorre das normas de direito positivo ou dos costumes da cidade. 
Ângela Barreto Xavier; António Manuel Hespanha, “A representação…, 131.  69 Nuno Gonçalo Monteiro, “Poder senhorial..., 335-336. 70 Manuel Teles da Silva (Marquês de Alegrete), Colecçam dos Documentos Estatutos e Memorias da Academia Real da Historia (Lisboa: Oficina de Pascoal da Silva, 1729), 237. 71 Manuel Teles da Silva (Marquês de Alegrete), Colecçam…, 237-238; Exposição Succinta da Organisação Actual da Universidade de Coimbra (Coimbra: Imprensa de Universidade, 1878), 28-29. 72 José Justino de Andrade e Silva, Collecção Chronologica da Legislação Portugueza, Compilada e Anotada: 1640-1647 (Lisboa: Imprensa de F. X. de Sousa, 1856), vol. 6, 80-82. 
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Categorias tributárias segundo a Alvará de 16 de junho de 1641 [réis/cabeça/mês]  Fidalgos inscritos nos livros da Casa Real - 320 réis Fidalgos inscritos nos livros da Casa Real pobres - 160 réis Desembargadores dos Tribunais e Relações e os que servirem com beca - 320 réis  Desembargadores dos Tribunais e Relações e os que servirem com beca pobres - 160 réis Homens do meio e cidadãos - 80 réis Homens do meio e cidadãos ricos - 320 réis Homens de trato ou maneio grosso - 320 réis Homens de trato ou maneio grosso de menor cabedal - 160 réis Mercadores de lojas de sedas e panos de maior cabedal - 320 réis Mercadores de lojas de sedas e panos de maior cabedal pobres - 160 réis Mercadores das lojas de drogas da Rua dos Mercadores - 160 réis Mercadores de lojas pequenas de retrós e botões de maior cabedal - 160 réis Mercadores de lojas pequenas de retrós e botões pobres - 80 réis Mercadores de lojas grandes ricos - 320 réis Fanqueiros ricos - 320 réis Fanqueiros de menor cabedal - 160 réis Vinhateiros - 320 réis Vendedores de vinho à vendagem e comida em suas casas - 40 réis Vendedores só de vinho - 20 réis Oficiais de tenda, trato e maneio - 80 réis Oficiais de tenda, trato e maneio afazendados - 80 réis Oficiais de tenda - 20 réis Oficiais de ofícios que não têm tendas (ex. pedreiros e carpinteiros), ricos e afazendados - 80 réis Oficiais de ofícios que não têm tendas, pobres - 20 réis Obreiros - 20 réis Tendeiros do Pátio da Capela da banda de dentro, da Misericórdia, Pelourinho Velho, Açougue - 80 réis Tendeiros do resto da cidade - 40 réis Tendeiros de fruta - 20 réis Criados de toda a sorte e gente de serviço - 20 réis Miseráveis que vivem de esmola - não pagam nada Soldados enquanto servirem na guerra - isentos Membros do clero - pagam à parte   Trata-se de um imposto que recai diretamente sobre a riqueza dos grupos superiores e intermédios – num sentido alargado que não se resume aos “homens do meio” por incluir além destes, desembargadores, cidadãos e mercadores ricos – que serve, por isso mesmo, de indicador e prova da consciência política da existência de grupos intermédios, mais não seja para efeitos fiscais. O documento usa um vocabulário em que o eixo dominante é o profissional, ao qual associa critérios relativos ao rendimento e ao estatuto. O diploma é, simultaneamente, 
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paradigmático das dificuldades que o Estado tem em produzir classificações sociais consistentes e eficazes, porque inequívocas, sedimentadas numa terminologia sólida e unívoca. Veremos, mais à frente, a propósito do Título 92.º do Livro IV das Ordenações Filipinas, que é, por vezes, a própria legislação que infunde dúvida e incerteza acerca das classificações sociais. Na realidade, o Estado não tem um, mas vários discursos sobre o espectro social, discursos esses que reificam visões que oscilam em função dos seus propósitos, sejam eles ordenar, regular ou cobrar.  1.1.4.2 O “estado do meio”: entre nobres e plebeus   Vejamos agora a forma como alguns tratados e escritos de natureza jurídica do século 
XVII e XVIII definiam o “estado do meio”. Debrucemo-nos, primeiramente, sobre os autores que defendem a sua existência, assumindo-o como equidistante entre a nobreza e o povo mecânico, definindo as condições de pertença, que se resumem, grosso modo, ao privilégio e à riqueza (considerada mais pelo modus vivendi que permite do que pelo seu valor em si).   No início do século XVII, o jurisconsulto Gabriel Pereira de Castro (1571-1632) escreve 
que “Na república, o Estado deve considerar-se tríplice: um o de nobre, outro o de mecânico e de artes sedentárias e o último dos privilegiados que, pela milícia ou pela arte, escaparam aos ofícios sórdidos”.73 A este último pertenceriam aqueles que, não sendo nobres, eram eximidos, por alguma lei, de impostos ou encargos pessoais, sendo que a pertença a este estado médio estaria vinculada à duração da imunidade.  O genealogista António de Vilas Boas e Sampaio (1629-1701) é inequívoco na definição 
do estatuto, que conota como não nobre. Para o autor, “Entre os mecanicos, e os nobres ha huma classe de gente, que naõ póde chamar-se verdadeiramente nobre, por naõ haver nella a nobreza politica, ou civil, nem a hereditaria: nem pódem chamar-se rigurosamente mecanica, por se differençar dos que o saõ”.74 A essa “classe”, diz, é possìvel aceder por duas vias ou meios: 

“ou pelo trato da pessoa, andando a cavallo, e servindo-se com criados na forma da Ord. lib. I. tit. 90 §6. lib. 4 tit. 92. §1. ou pelo privilegio, e estimaçaõ da Arte”.75 Pertencem a esta categoria os pintores, os cirurgiões, os boticários, os escultores, os ourives do ouro e da prata, os                                                  73 Gabriel Pereira de Castro, Decisiones Supremi Eminentissimo que Senatus Portugalliae (Lisboa: Pedro Craesbeeck, 
1621), dec. 113, n.º 2. Tradução do excerto em António Manuel Hespanha, “A nobreza..., 36-37.  74 António de Vilas Boas e Sampaio, Nobiliarchia Portugueza. Tratado da Nobreza Hereditaria e Politica (Amesterdão: Manuel António Monteiro de Campos, 1754 (1676)), 182. 75 António de Vilas Boas e Sampaio, Nobiliarchia…, 182. 
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impressores e os livreiros.76 “Estes fazem hum estado distinto dos plebeos, a que chamamos do 
meyo, e gozaõ de huma quasi nobreza, para certas izenções […]. Porêm he lhe necessario, que andem a cavallo, e se tratem bem, porque a arte sómente por si naõ basta a privilegialos, mas pello costume lhe naõ serve de impedimento”.77 É, provavelmente, a este autor que Rafael Bluteau (1638-1734) vai buscar inspiração para a sua definição de “estado do meyo”. A caracterização, fundamentação e categorias elegíveis elencadas no seu Vocabulário Português e Latino são praticamente decalcadas de António de Vilas Boas e Sampaio.78  A visão sobre o estado do meio do jurisconsulto António Vanguerve Cabral na obra Epílogo Jurídico de Vários Casos Cíveis e Crimes também se enquadra nesta perspetiva. De acordo com este jurista se um Homem não adquiriu nobreza pelas letras, armas ou pelas vias legais pelas quais esta se adquire mas, apesar disso, vive à lei da nobreza com cavalos e criados, integra o estado a que chamam do meio, distinguindo-se dos plebeus.79   A significativa expressão de “quase nobre” usada por António de Vilas Boas e Sampaio é também utilizada por Ribeiro dos Santos (1745-1818) para se referir a um lugar médio entre 
nobres e plebeus. Embora noutro local proponha outro entendimento para “estado do meio”, este autor, na obra inédita Antiguidades de Portugal acerca das Diversas Classes de Nobreza, 
considera uma “Quarta Classe ou Condiçaõ [que] he inferior a todos os da Matricula Real, obtendo hum lugar medio entre Nobres e plebeos, e por isso podemos dar-lhe o nome de Quazi Nobres”. A esta classe, esclarece, pertencem “todos aquelles cuja nobreza começa nelles sem terem nem officio nobre nem nascimento por seus pais, nem merce d'el Rey que os constitua taes […] Sao quazi nobres e pertencem principalmente a esta classe 1º Os Escudeiros de criação de Fidalgos ou Prelados […] 2º Os Cavalleiros acontiados […] porquanto tratao-se a Ley da Nobreza andando a cavallo”.80  A categoria dos do meio é assim construída tomando como referencial privilégios e habitus sociais como o “viver à maneira da nobreza”. Vimos a ênfase dada por António de Vilas Boas e Sampaio, António Vanguerve Cabral e Ribeiro dos Santos ao trato. Em suma, nesta visão,                                                  76 António de Vilas Boas e Sampaio, Nobiliarchia…, 182-183 77 António de Vilas Boas e Sampaio, Nobiliarchia…, 182-183. 78 Cf. Rafael Bluteau, Vocabulário Português e Latino (Coimbra: Colégio das Artes da Companhia de Jesus, 1712-1728), vol. 3, 302-303. 79 António Vanguerve Cabral, Epílogo Jurídico de Vários Casos Cíveis e Crimes (Lisboa: Oficina de António Pedroso Galram, 1729), 96. 80 Ribeiro dos Santos, Antiguidades de Portugal acerca das Diversas Classes de Nobreza, BNP, códice 4595, fls. 122-124v. 
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quem, não sendo nobre, usufrui de privilégios e/ou dispõe de amplos rendimentos, que lhe permitam viver nobremente, não se torna nobre, mas ascende a uma categoria ou ordem 
distinta a que chamam “estado do meio”. É tácita a assunção de que estes, consideradas as devidas diferenças e distâncias, se aproximam mais dos de cima do que do povo, pelo que não podem receber o mesmo tratamento que este último.81  Nesta formulação, o grupo intermédio é entendido como uma estrutura restrita e pouco consistente. Por um lado, contempla um reduzido número de ocupações socioprofissionais; por outro, o seu estatuto jurídico baseia-se na combinação de privilégios fiscais e na imposição de um modo de vida nobre, pelo que converte este grupo numa sombra da nobreza. Com efeito, o conceito parece apontar para uma condição provisória, um estado transitório no percurso daqueles que procuram a ascensão social e assemelha-se, por isso, a um “purgatório social”, na expressão de Louis Bergeron, obliterando qualquer tentativa de encontrar coesão e identidade no seu seio.82    1.1.4.3 “Estado do meio”: são nobres de ìnfima espécie     É um facto que o “estado do meio” tenderá gradualmente a ser assimilado pelo grupo nobre.83 A literatura jurídica consagra esta realidade através do alargamento do conceito de nobreza que se consubstancia na construção da noção de nobreza civil ou política por oposição à nobreza natural (de sangue).84 Belchior Febo (?-1632), por exemplo, no início do século XVII, 
integra o “estado do meio” na nobreza, embora os seus membros apareçam catalogados como 

“nobres de ìnfima espécie”. O autor diz dos nobres escusos de oitavo que são “de ínfima ordem, e de simples figura, pois não dispõem daquela glória dos que adquiriram a nobreza dos seus antepassados, apenas a tendo por causa das suas riquezas; mas o dinheiro não pode adquirir nem a virtude nem a verdadeira geração”.85 Da mesma maneira, João de Carvalho (15?-1630) considera a propósito dos cirurgiões e ourives da prata e do ouro que estes obteriam o estado                                                  81 José Antonio Maravall, Poder…, 295. 82 Sobre este conceito, leia-se Louis Bergeron, Négociants, Banquiers, Manufacturiers Parisiens du Directoire à l'Empire (Paris: École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1978), 36. 83 José Damião Rodrigues, “A estrutura…, 408. 84 Sobre o alargamento do conceito de nobreza, leia-se Nuno Gonçalo Monteiro, “Poder senhorial..., 336 e Ângela 
Barreto Xavier; António Manuel Hespanha, “A representação…, 131. 85 Belchior Febo, Decisiones Senatus Regni Lusitaniae (Lisboa: Francisco de Sousa e António Leite Pereira, 1678 (1619)), tomo I, dec. 14, n.º 11. Tradução do excerto em António Manuel Hespanha, “A nobreza..., 36. 
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médio de nobreza, distinto dos plebeus e dos peões, se vivessem à lei da nobreza.86  Enquadramos Manuel de Almeida e Sousa (de Lobão) (1745-1817) nesta corrente, 
apesar do caráter dúbio da sua posição em relação à existência de um “estado do meio”.87 Com efeito, este jurista, na obra Notas de Uso Prático e Críticas, observa as consequências e dificuldades de interpretação e aplicação no direito que a assunção da existência da categoria coloca.88 Efetivamente, Lobão começa por referir não admitir a existência de tal meio estado, apoiando-se para tal no seu “sentimento” e nas leis que “não [o] admittem em parte alguma expressamente”, em particular, na lei de 29 de novembro de 1775 que, para o fim que 

determina, supõe existirem “tres classes de pessoas: 1.ª, os que têem fôro de fidalgo e d'ahi para cima; 2.ª, o resto da nobreza do reino, em que colloca os negociantes de grosso trato, e as mais pessoas nobilitadas pelas reaes leis; 3.ª, as outras pessoas da corporação, e gremio dos artifices e das ocupações da plebe, sem que enuncie tal meio estado de nobreza”.89 Por isso, 
remata “n'este reino, ou bem duques, marquezes, etc., ou bem nobre com nobreza hereditaria, ou requerida segundo as leis, ou aliás fica na classe de peão”.90 No epicentro da discussão está a interpretação das Ordenações (Livro IV, Título 92, §1).91 Mas ao mesmo tempo que Lobão é perentório ao afirmar que todos aqueles que os juristas colocam no meio estado, que ele não admite ou lhe merece o epíteto de quimérico, não são nobres, vemo-lo fazer concessões ao considerar, por exemplo, que a opinião contrária à sua tem sido seguida em julgamentos, que 
“Alguns DD. admittem um meio estado entre nobres e plebeus, meio estado que tem bons                                                  86 João de Carvalho, Novus et Methodicus Tractatus (Coimbra: Nicolau Carvalho, 1631), dec. 309 e 324. 87 Embora Nuno Gonçalo Monteiro sustente que o conceito de “estado do meio” é alvo de contestação por parte deste jurista, entendemos que a sua posição é, nesta matéria, paradoxal. Nuno Gonçalo Monteiro, “Poder senhorial..., 336.  88 Manuel de Almeida e Sousa (de Lobão), Notas de Uso Prático e Críticas (Lisboa: Imprensa Nacional, 1863 (1816)), parte II, 27. 89 Manuel de Almeida e Sousa (de Lobão), Notas…, 27. Como veremos, a lei em causa, publicada em 29 de novembro de 1775, é referente aos casamentos sem o consentimento paterno, através da qual se definem as instâncias de apelo para apreciação dos pedidos de licença para as diferentes categorias sociais. Nuno Gonçalo Monteiro, "Pombal e a aristocracia", Revista Camões, n.ºs 15-16 (2003): 36.  90 Manuel de Almeida e Sousa (de Lobão), Notas…, 27. 91 A referida lei estabelece que “se ao tempo, que os taes filhos [filhos naturais] nascerem, o pai fôr Cavalleiro, ou Scudeiro ou de outra semelhante condição, que costume andar a cavallo, não sendo o que assi costuma andar a cavallo, Official mechanico, nem havido e tratado por peão, não herdarão os taes filhos sua herança, nem entrarão á partilha com os filhos legitimos nem com outros legitimos ascendentes”. Ordenações Filipinas, Livro IV, Título 92.º, 
princìpio e §1. São estes de “semelhante condição”, sobre os quais muitos autores têm um entendimento alargado 
e admitem num putativo “estado do meio” que Lobão, pelo menos na aparência, rebate. Em suma, pessoas que sem terem títulos nobres vivem nobremente. Com efeito, é da interpretação que se faz deste ponto que nasce parte 
da polémica em torno da existência do “estado do meio”. A questão em si não é inócua. Na verdade, ela tem impacto real na vida dos cidadãos, uma vez que a aferição do estatuto dos pais é central no momento da partilha quando existem filhos ilegítimos, como vemos, por exemplo, no processo de inventário de António Gomes Viegas, escrivão do cível da Cidade. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 157, n.º 6. 



 
27  

fundamentos” e que o termo opera uma distinção entre “nobreza perfeita” e “cavalaria simples” 

ou “nobreza ìnfima”.92 A propósito desse ponto refere que, de acordo com as Ordenações, esse meio estado só se verifica quando o pai “for cavalleiro ou escudeiro ou de outra similhante condição, que costuma andar a cavallo, não sendo o que assim costuma andar a cavallo official 
mechanico, nem havido e tratado por peão” e estes “só adquirem uma tal qual honra de cavallaria simples, e não uma perfeita nobreza. E só a esta classe de gente de que trata a dita Ord., é que se póde attribuir esse chimerico meio estado, e não póde fingir-se outro meio estado entre esta gente de infima nobreza e o resto da plebe”.93 Para se aplicarem as palavras da lei “de outra semelhante condição” seria imprescindìvel reunir cumulativamente as seguintes condições: ter armas e cavalo, não exercer ofícios mecânicos, nem se ser tido por peão, donde se infere o papel e o valor da reputação.94 Notamos, contudo, que à luz do que fica exposto, a posse destas 
condições garantia apenas a aquisição de um grau residual de nobreza. A recusa do “estado do 

meio”, neste autor, parece-nos mais nominal do que efetiva, pois se o expulsa pela porta, negando a sua existência, deixa-o entrar pela janela, considerando que o termo descreve uma 
distinção entre graus de nobreza (“nobreza perfeita” e “nobreza ìnfima”).  Poder-se-á objetar que entre este entendimento de “estado do meio” e o anterior não se registam diferenças significativas. Entendemos, porém, que ser “quase nobre” não será o mesmo 

que “nobre de ìnfima espécie”, pela razão de que a segunda ao condensar uma noção de pertença inclui, ao passo que a primeira exclui.  1.1.4.4 Entre fidalgos e plebeus: o “estado do meio” equiparado a segundo grau de nobreza   Uma outra visão enquadra o “estado do meio” na categoria da nobreza. Perspetivado como elemento distintivo da fidalguia, termo superior e mais restrito, com o qual não se 
confunde, o “estado do meio” é equiparado a um segundo grau de nobreza.95 Nesse sentido vai, 
por exemplo, o jurisconsulto Barbosa Homem ao considerar que na “nacion portuguesa, a tres 
se reduzen los grados” a saber: “el fuero dos fidalgos, y todo lo q ay arriba. El fuero de los escuderos, y lo q ay dellos arriba, hasta los fidalgos exclisiue, que vulgarmente se llama: a gente                                                  92 Manuel de Almeida e Sousa (de Lobão), Notas..., 27 e 29-30. 93 Manuel de Almeida e Sousa (de Lobão), Notas..., 29-30. 94 Manuel de Almeida e Sousa (de Lobão), Notas..., 30. 95 A noção de fidalguia evoluiu para um sentido mais restrito. Cf. Nuno Gonçalo Monteiro, O Crepúsculo..., 30 e ss. 
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do meo; a plebe, o pueblo, que es lo que tambien vulgarmente llaman: gente popular, o peona”.96 O primeiro grau que, no passado, se distinguira pelo desempenho de funções guerreiras, passou a frequentar as universidades e a desempenhar ocupações civis, transformando-se em 
“cortesanos”.97 O segundo grau é constituído pela gente do meio. O autor sublinha a quantidade e qualidade deste estrato: “La cantidad, porque poco menos, que la mitade del Reyno, se compone de los sugetos, que a este genero pueden reduzirse. La calidad, porque en ele està constituida vna como zona templada, que en vn virtuoso limite conforma los excessos de las dos extremidades, á que sirue de medio. Estas dos extremidades estan por lo alto, en el fuero de los caualleros, y señores, por lo bayxo en los plebeyos, y villanos. Del primero destos dos fueros alcança la gente mediana el brio, y los pundonores, y admite el regalo, y las delicias: del segundo tiene la dureza, y la fragilidade, y no tiene la ignorancia, y vileza. De onde nace, que por lo que 
toma de los otros, es fuerte, y dura […]”.98 Compõem “el fuero mediano” os escudeiros, que entende como uma ordem um grau acima dos mecânicos e plebeus e, subindo mais um grau, os que se intitulam Cavaleiros ou Cavaleiros Fidalgos bem como toda a sorte de gente que recebe, no senso comum e nas leis, o epíteto de pessoa honrada.99 Esta camada intermédia é perspetivada pelo autor como principal caudal para as empresas nacionais de maior consideração, desde a fundação da nacionalidade, pelo que mereceram estima e favor por parte de D. João II, que dizia a seu respeito “ser mucha, costar poco, y saber bien”.100 Esta afirmação, recorrente na literatura da época, destaca uma relação privilegiada do rei com este estrato mediano e sublinha o seu número, que excede muito o dos fidalgos e não é consideravelmente ultrapassado pelo dos plebeus. O seu parco custo deve-se ao facto de não usar de aparatos grandes e extraordinários como os fidalgos, nem ser tão pobre que, como os plebeus, dependa totalmente do “sueldo real”. Finalmente, o bom sabor deriva do “sobroso fruto, que el Rey, y la Republica suelen sacar de sus militares seruicios”.101  Seguem-se dois discursos que partilham características comuns que não se esgotam na visão que propõem sobre a sociedade, em geral, e sobre os do meio, em particular. Nas visões do escritor Miguel Leitão de Andrada (1553-1630) e do genealogista Álvaro Ferreira de Vera (?-                                                 96 Barbosa Homem, Discursos de la Juridica y Verdadera Razon de Estado (Coimbra, Nicolau Carvalho, 1627), fl. 187v. 97 Barbosa Homem, Discursos…, fls. 187v-188. 98 Barbosa Homem, Discursos…, fl. 188v. 99 Barbosa Homem, Discursos…, fl. 189. 100 Barbosa Homem, Discursos…, fl. 189v.  101 Barbosa Homem, Discursos…, fls. 189v-190. 
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c.1677), a sociedade tem uma estrutura tripartida e a categoria intermédia, que se afigura como equivalente à nobreza, fica entalada entre fidalgos e plebeus. Em comum também, a afirmação do ideal nobiliárquico que, segundo Diogo Ramada Curto, tem o propósito de revelar o papel fundamental ocupado pelo rei na distribuição dos prémios com vista à valorização do mérito e manutenção da estabilidade da hierarquia.102 Miguel Leitão de Andrada afirma que só ao rei compete fazer nobres, explicando depois a forma como D. Manuel e D. João III fizeram “de toda a sorte de gente tres classes, ou hierarquias”: a primeira, “fidalgo cavaleiro”, corresponde aos 

antigos ricos homens, cujos filhos são considerados moços fidalgos; a segunda, “cavaleiro fidalgo”, corresponde aos antigos infanções, cujos filhos são tomados por moços da câmara e 
daì os vão acrescentando a escudeiros e cavaleiros aos quais “chamão homẽs do meyo, por andarem na gerarquia, ou classes do meyo dos tres”; a terceira classe era constituìda pelos plebeus, a qual não é definida em si mesma, mas somente quando alcança o serviço do rei e 
consegue erguer os moços da estrebaria (da casa do rei) a escudeiros rasos “sem nobreza, ou privilegio algum” ou, em alguns casos, a “cavaleiros confirmados, que he poder gozar de algum privilegio de nobreza”.103 Na obra Origem da Nobreza Política, Brasões de Armas, Apelidos, Cargos, e Títulos Nobres, Álvaro Ferreira de Vera corrobora esta visão e utiliza os mesmos argumentos. Vera distingue nobreza natural de nobreza política e civil “que he concedida pelos Reis”, relevando o papel do rei enquanto arquiteto da ordem social.104 Senão vejamos: o autor refere-se à ação de D. Manuel que “aperfeiçoou os estados: e deu a cada hum em suas Casa Real [sic] o lugar, que por sua qualidade merecia fazendo tres sortes de gente”. Atentemos à estrutura tripartida que daí resultou e que contemplava: em primeiro lugar, os ricos homens, cujos filhos eram Moços Fidalgos e depois Fidalgos Cavaleiros; em segundo, os Infanções, sendo os seus filhos Moços de Câmara e depois Cavaleiros Fidalgos que equipara a “escudeiros ou gente do meio, por terem o segundo lugar”; e, em terceiro, os plebeus, cujos filhos o rei admitia ao seu serviço como Moços da Estrebaria donde eram acrescentados a Escudeiros e Cavaleiros                                                  102 Diogo Ramada Curto, Discurso…, 213. 103 Miguel Leitão de Andrada, Miscellanea (Lisboa: Imprensa Nacional, 1867 (1629)), Diálogo 18, 537-538; Diogo Ramada Curto, Discurso…, 209. 104 Álvaro Ferreira de Vera, Origem da Nobreza Política, Brasões de Armas, Apelidos, Cargos e Títulos Nobres (Lisboa: 
Oficina de João António da Silva, 1791 (1631)), 178. A nobreza polìtica e civil é “huma qualidade concedida por qualquer Principe áquelle, que a merece; ou porque descende de pessoas, que a mereceraõ por serviços feitos á Republica, assi em armas, como em letras; ou por se aver aventejado dos mais em qualquer memoravel exercicio 
[…]”. “[F]icaõ aquelles, a quem he concedida, nobres, e exemptos de tributos, e de outras sujeiçoens commuas: porque com esta nobreza (a que chamamos civil, e politica) ficaõ separados dos plebeos […]. Álvaro Ferreira de Vera, Origem…, 17 e 16 (respetivamente). Ver também 176-183. 
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Rasos, isto é, cavaleiros sem nobreza.105  Também no século XVIII, Ribeiro dos Santos, na obra Notas ao Plano de Direito Público de Portugal, produz um discurso que, em rigor, configura uma noção de equivalência entre 
“classe média” e nobreza. Ao elencar as “diversas classes de cidadãos”, Ribeiro dos Santos refere-se aos plebeus e peões, à classe média, que equipara à nobreza e, finalmente, aos fidalgos.106 A classe inferior é composta por “plebeus e peões que exercitam os diversos empregos, ou da simples cultura e trabalho, ou da indústria e das artes” e que compreende 

duas “ordens”: os agricultores, e trabalhadores, por um lado, e os artìfices e mesteirais, por outro.107 A camada intermédia corresponde à “classe média, que compreende: 1.º) a ordem dos nobres em geral; segundo as ordens particulares quaes são: os escudeiros, ou sejão de criação de grandes, ou por carta d' El-Rei, ou de linhagem, e a dos cavalleiros, ou sejão acontiados, ou simplices, ou confirmados ou de linhagem, ou das ordens militares”.108 A classe superior compreende os fidalgos “sejão de cota de armas, ou por mercê d'El-Rei, ou de Linhagem, ou de solar, ou chamados Notaveis e Principais […] ou sejão Rasos, ou titulares, assim simplices como grandes do reino”.109  Esta conceptualização do “estado do meio”, como segundo grau de nobreza, decorre da distinção essencial que se vai operando entre nobreza e fidalguia, vocábulo de grande utilidade descritiva e, por conseguinte, analítica, pois o grupo a que se reporta é restrito, perfeitamente delimitado e consistente do ponto de vista sociológico por oposição ao primeiro, atendendo à diluição e consequente vulgarização e desqualificação do estatuto de nobreza. O núcleo restrito 
dos grandes “transformou-se não só no grupo mais proeminente, mas também no único com fronteiras bem definidas e, tendencialmente, no depositário exclusivo do antigo status nobiliárquico”.110  É importante referir que o termo “estado do meio” não era uma mera abstração teórica sem aplicabilidade prática condenada ao encapsulamento na esfera da tratadística. Nos finais do século XVIII verificamos que o conceito tem eficácia operativa efetiva, embora marcado pela                                                  105 Álvaro Ferreira de Vera, Origem…, 31-39. 106 Ribeiro dos Santos, Notas ao Plano de Direito Publico de Portugal do Doutor Pascoal José de Mello feitas e apresentadas na Junta da Revisão pelo Doutor António Ribeiro, BCM, cota RDe4-05, fls. 35v-36. 107 Ribeiro dos Santos, Notas ao Plano..., fl. 36. José Esteves Pereira, O Pensamento Político em Portugal no Século XVIII. António Ribeiro dos Santos (Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2005), 271. 108 Ribeiro dos Santos, Notas ao Plano..., fls. 36-36v.  109 Ribeiro dos Santos, Notas ao Plano..., fls. 36v-37. 110 Nuno Gonçalo Monteiro, “Poder senhorial..., 337.  
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ambivalência. A Mesa da Consciência e Ordens apropria-se do conceito na argumentação e fundamentação para deferir ou indeferir a dispensa do hábito da Ordem de Cristo. No processo de habilitação de Agostinho Pacheco Pimentel Baracho, morador e natural da vila de Alvaiázere, comarca de Tomar, familiar do Santo Ofício de Coimbra e capitão-mor, pode verificar-se que o conceito é usado como não impeditivo da habilitação. Senão vejamos a forma como o conceito é 
usado: “Nam faça equivocassam acharse o justificante habilitado na senntença supra estando na propria declarado que o avo materno fora Meyrinho do Geral da Vila de Benavente, e a mulher de segunda condiçam, porque tornandosse a vez a inquiriçam della se mostra ser proprietario do dito officio o referido avo que se tratava nobremente e como semelhante officio se reputa de meio estado que nam ofende a nobreza da pessoa que o serve, e fica sempre com a que tinha 
fica o dito avo com a nobreza natural que gozava […] e por consequência fica livre de ser mulher 

de segunda condição a mulher do dito avo”.111  Paradoxalmente verifica-se o oposto no processo de habilitação do António Barbosa da Silva, homem de negócio de grosso trato no Ceará e capitão de Ordenanças, cujos pais, avós paternos e maternos viveram de suas fazendas sem nunca servirem ofícios mecânicos. Neste 
caso a Mesa de Consciência e Ordens entendeu que o habilitando pertencia ao “estado medio” e, como tal, tinha falta de qualidade para lhe ser concedida a mercê. Só o facto de ser acionista da Companhia das Pescarias do Algarve o dispensou do referido impedimento.112 Conclui-se, portanto, que o termo não é unívoco, sendo passível de diversas apropriações por parte da mesma instituição.  1.1.4.5 “Estado do meio”: tem riqueza limitada e vive medianamente   Também Luís da Silva Pereira Oliveira (1747-c.1807), na obra Privilégios da Nobreza e Fidalguia de Portugal, se refere ao estado médio. Trata-se, segundo Nuno Gonçalo Monteiro, de uma das raras obras usualmente referenciadas sobre a nobreza produzida nos finais do Antigo Regime, e que Manuel de Almeida e Sousa (de Lobão), o mais influente jurista do período,                                                  111 ANTT, Habilitações da Ordem de Cristo, Letra A, maço 8, n.º 11 (1758). Referência gentilmente facultada pela Professora Doutora Fernanda Olival. 112 ANTT, Habilitações da Ordem de Cristo, Letra A, maço 37, n.º 1 (1782). Este caso insere-se, segundo Jorge Pedreira, num esboço de subtil reação à nobilitação generalizada dos negociantes, inscrita no quadro de numa tentativa de circunscrever a admissão nas ordens e, por conseguinte, impedir a banalização do hábito de Cristo. 
Jorge Pedreira, “Os homens de negócio…, 95-96.  
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classificou como “obra imortal” à qual, pela sua importância, voltaremos.113 A originalidade deste autor não está tanto em subscrever uma visão tripartida e admitir um estado médio entre nobres e plebeus mas, sobretudo, em delinear uma visão em que o elemento estruturador do corpo social seria o volume de riqueza de cada um. Luís da Silva Pereira Oliveira aproxima-se assim da linguagem de classes pelo que, em certo sentido, podemos reconhecer na aceção que propõe 
um arquétipo da “classe média”, no sentido que hoje lhe damos, o que nos remete inevitavelmente para a ambiguidade do vocabulário e dos modelos sociais.  No capítulo Da Nobreza Civil proveniente da riqueza, o autor veicula uma imagem de grande mobilidade social ao propor uma relação estreita entre os elementos riqueza e nobreza 
quando afirma que “Como os ricos ordinariamente se fazem caminho ás Dignidades da Igreja, aos Póstos da Milicia, aos Empregos da Républica, aos casamentos nobres, e a tudo o que ha de mais honroso na Sociedade, com razão se costuma dizer, que a riqueza produz o brilhantismo da Nobreza”.114 Para sustentar esta ideia apoia-se em Horácio, Santo Ambrósio, S. Jerónimo e 
Aristóteles que autorizam esta conclusão, pondo o rico a par do nobre, já que: “Todos em fim, e por toda a parte, preconisão a huma voz que:   Bons costumes, e muito dinheiro  Fazem qualquer de [sic] Villão Cavalleiro”.115   O adágio aplica-se plenamente a Portugal. No ano de 1800 conferia-se “Foro de Fidalgo a quem concorresse com vinte e cinco mil cruzados para as urgencias do Estado; e o Habito de Chisto a quem entrasse com cinco mil cruzados no Real Erario, para com este subsidio acudir ás despezas da Guerra em que estavamos com a Républica Franceza”.116 Todavia, diz o autor, para que a riqueza nobilitasse, esta deveria ser “consideravel, e antiga”. Antiga na medida em que devia derivar dos ascendentes, ser por eles possuída desde o tempo imemorial ou por uma série de cem anos. É que a nobreza adquirida por esta via “nunca he perfeita naquelle em quem começa, à maneira da luz, que no seu principio he debil, e insensivelmente se fortifica, ou como                                                  113 Nuno Gonçalo Monteiro, “Notas..., 18. 114 Luís da Silva Pereira Oliveira, Privilégios da Nobreza e Fidalguia de Portugal (Lisboa: Oficina de João Rodrigues Neves, 1806), 113-114. 115 Luís da Silva Pereira Oliveira, Privilégios…, 113-114. 116 Luís da Silva Pereira Oliveira, Privilégios…, 115. 
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a planta que ao nascer he vergonta [sic], e só com o tempo se faz tronco”.117 Quando procura dar significado e conteúdo ao que entende por riqueza considerável, o autor acaba por expor uma visão tripartida da sociedade. Sem nunca precisar numericamente, Luís da Silva Pereira Oliveira refere que, para conferir nobreza, a riqueza tem de ser considerável, “porque a riqueza limitada 
[…] só póde mudar a quem a pessue do estado plebeo para o estado medio […] assim chamado por ficar entre o da Nobreza, e da plebe”.118 Já em sede de nota de rodapé explica que “[p]or Direito commum não havia mais que duas classes de gente, a saber: Nobres, e Plebeos […]; neste Reino porém ha mais huma, a que chamão do meio, por ficar entre aquellas duas”.119 A visão tripartida surge depois confirmada quando discorre sobre os privilégios concedidos aos 
nobres, em particular, do 19.º privilégio que “consiste na maior quantia de alimentos, que vence a pessoa nobre em comparação da que o não he”.120 Quer os alimentos se devam por contrato, última vontade, ou por ofício de juiz, ao taxá-los este deve ter em conta, por um lado, o 
rendimento do “alimentante”, por outro, a necessidade, estado, condição, e qualidade do 

“alimentando”. Pelo que “aos plebeos deverá julgar quanto baste para vestidos humildes, e comeres grosseiros; aos de mediana condição algum tanto mais; ás grandes Personagens, Fidalgos, e Nobres, o que for necessario para si, capellães, feitores, criados, bestas, hospedagens, vestidos preciosos, e viveres exquisitos, tudo proporcionado á graduação, e aos teres de cada hum”.121 Do exposto se conclui que, para Luís da Silva Pereira Oliveira, a riqueza módica, ainda que seja antiga, não nobilita o possuidor, apenas permite a sua integração num 
“estado do meio”. Mais importante é a assunção de que o nível de riqueza é condição fundamental para a integração no estado médio, plebeu ou nobre. Assim, vemos que, neste autor, o estado médio, embora equidistante entre a nobreza e a plebe, não é tratado como uma sombra da nobreza – já que não é nobre aquele que, não o sendo, se trata como tal – mas como uma categoria que se destaca das outras pelo seu nível de riqueza e correspondente modo de vida mediano.                                                   117 Luís da Silva Pereira Oliveira, Privilégios…, 117-118. 118 Luís da Silva Pereira Oliveira, Privilégios…, 115-116. 119 Luís da Silva Pereira Oliveira, Privilégios…, 116. 120 Luís da Silva Pereira Oliveira, Privilégios…, 150. 121 Luís da Silva Pereira Oliveira, Privilégios…, 151. Com efeito, para Luís da Silva Pereira Oliveira, não há confusão 
entre nobreza e “estado do meio” ou “classe média”. Por exemplo, quando se refere aos boticários e profere a 
afirmação de que “na sua infancia estiverão na classe media sem derrogarem a Nobreza que tivessem” o tom é de 
exceção. As qualidades de nobreza e pertença a uma “classe média” são tratadas como sendo a priori inconciliáveis. Luís da Silva Pereira Oliveira, Privilégios…, 206. 
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1.1.5 O conceito de mediania nas perceções de outros agentes sociais    Além de constituir uma categoria jurídica sobre a qual muitos juristas e genealogistas se pronunciaram e sobre a qual não parece haver consenso, o conceito de mediania corresponde também a uma perceção social. Afastemo-nos por agora das visões veiculadas, sobretudo, mas não exclusivamente por juristas. Os seus pontos de vista autorizados, não deixam de ser o de 
delegados e mandatários do Estado, segundo Pierre Bourdieu, “the holder of the monopoly of 

legitimate symbolic violence”, que em seu nome, constroem a visão legítima da sociedade e, por conseguinte, a taxonomia.122 Importará sublinhar que o poder de impor determinada visão está diretamente relacionado com a posição ocupada no espaço social. O poder de impor taxonomias e classificações sociais não pode, por isso, ser desligado do poder simbólico inerente aos seus agentes. Posição e poder são a este nível, como noutros, correlativos. Logo, como salienta Pierre Bourdieu, não se pode estabelecer uma ciência das classificações sem estabelecer uma ciência da luta sobre o poder de classificar e sem tomar em consideração a posição ocupada nesta luta pelo poder do conhecimento, pelo poder através do conhecimento e pelo monopólio da violência simbólica legítima.123 Naturalmente que, para melhor caracterizar a representação que uma sociedade, num certo momento, tem de si própria, importa conhecer os pontos de vista dos diferentes estratos e não apenas os do seu nível superior.124 Como Keith Wrightson refere, “Social identities and alignments, like medical conditions, may be defined by experts, but they are 
discovered by lay people in the immediacy of their own experience. […] Examination of the language in which contemporaries formulated their paradigms provides deeper understanding of the manner in which they perceived the social world which structured their life experiences and provided the context for their actions as individual”.125 Centremo-nos por isso agora nas visões particulares de agentes individuais que, tomando como ponto de partida a sua visão pessoal sobre o espectro social, produzem classificações que incluem a noção de mediania.  Deixarmos o âmbito da linguagem do poder, materializado pelo Estado e pelo discurso legal, leva-nos ao encontro das primeiras referências ao modelo tripartido e ao vocabulário a ele                                                  122 Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power (Cambridge: Polity Press, 2008 (1991)), 239. 123 Pierre Bourdieu, Language..., 241-243. Por esse motivo, as lutas individuais ou coletivas pela imposição de novas taxonomias e de novas categorias, correspondem, segundo o autor a uma dimensão até agora negligenciada da luta de classes. Pierre Bourdieu, Distinction: A Social Critique of the Judgement of taste (Nova Iorque; Londres: Routledge, 2008 (1979)), 483. 124 Duby, “Discussão”, in Problemas de Estratificação Social, Actas. Colóquio Internacional (1966), org. Roland Mousnier (Lisboa: Edições Cosmos, 1988), 36. 125 Keith Wrightson, “‟Sorts…, 50. 
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associado. A primeira referência até agora encontrada data do século XV, mais precisamente das cortes de 1481-82. No “capítulo dos trajos e dourado” critica-se “a gramde solltura que os gramdes e fidallgos teem em ameude en vosa [do rei] corte mudarem traios e vestirẽ brocados e panos de seda e de lãa de grãdes sortes e preços”, o que na opinião dos procuradores do povo 
induz o fenómeno de mimetismo na “jemte meeãa e meuda” e faz com que cada um vista os panos que lhe apraz, use trajos que não lhe pertencem, levando à fuga de capitais do reino e à pauperização das fazendas.126 Com ironia notámos que o discurso em si conservador, na medida em que disciplina e procura salvaguardar a ordem e rigidez da hierarquia estamental, reservando aos grandes o que é próprio do seu estado, fá-lo reconfigurando o todo social segundo uma perspetiva de análise que não se coaduna com a mesma ordem, pondo em evidência o desfasamento entre a ordem ideal e a realidade sentida e vivida, entre o dever e o ser. No 
capìtulo “Que os mesteres não estejam nas camaras” também se recorre ao termo, remetendo-se para a sua provável origem e inspiração. Sustenta-se que os plebeus e de baixa condição não devem reger as cidades, pois não deve o inferior mandar no superior, fundamentando o postulado no ensinamento de Aristóteles segundo o qual “os gramdes devem seer propostos aos meãos e eles aos baxos e asi que os maiores na Repubrica devem reger e governar e os meeãos obedecer e ajudar e os mais baxos trabalhar e servir ca segumdo esta ordem deve seer regida e governada toda a cidade política […]”.127 Como mais à frente se percebe, no primeiro patamar estariam os grandes, fidalgos e cavaleiros, no segundo, escudeiros e outra gente limpa e, finalmente, no terceiro, gente de ofícios mecânicos e outra gente baixa.128  Já no século XVI, Garcia de Resende (1470-1536) usa a expressão por duas vezes. A 
primeira a propósito de D. João II que “tendo muy aceytos servidores e privados, pessoas muy principais a que fazia grandes merces e dava parte de seus segredos e conselhos, foy sempre tam ysento que nunca nenhum cuydou que o poderia governar nem fazer que fizesse ho que nam devia; e desta ysenção que elle sempre quis ter o tinham por seco de condiçam os grandes e principais que cuidavam que muyto valiam, que dos outros e da gente meaã e dos povos foi grandemente amado e querido”.129 A segunda surge aplicada a Castela, mas ainda assim é sintomática de uma determinada leitura da geografia social:                                                  126 Manuel Francisco de Barros e Sousa (Visconde de Santarém), Memorias para a História e Theoria das Cortes Gerais (Lisboa: Impressão Régia, 1828), vol. 2, 162. 127 Manuel Francisco de Barros e Sousa (Visconde de Santarém), Memorias…, 171. 128 Manuel Francisco de Barros e Sousa (Visconde de Santarém), Memorias…, 164. 129 Garcia de Resende, Livro das Obras de Garcia de Resende (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994 (1545)), 139. 
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“E viimos hos dous hirmãos meestres que tanto mandaram Pachecos, que assi medraram que grandes, povo, meãos hos mais delles governaram […]”.130   Como dissemos, esta imagem é recorrente em muitos discursos da época. Manuel 
Botelho Ribeiro Pereira, por exemplo, escreve: “dizia El Rei D. João 2.º que os Cavaleiros (pelos homens do meio) erão como as sardinhas, que sendo muitas sabião bem, e custavão pouco”.131 De autoria desconhecida, o texto Ditos Portugueses Dignos de Memória, atribui a expressão a D. João II. Aí pode ler-se que “Andando el-rei descontente dos fidalgos por caso das traições, disse que a gente meã lhe era mais aceita e que a gente baixa era como a sardinha, que farta e sabe bem e custa pouco; e os fidalgos eram como os salmonetes: poucos e custavam muito”.132  Como podemos ver, em termos discursivos, as referências às camadas intermédias estão, muitas vezes, associadas à exaltação do meio-termo. O elogio da mediania é bem evidente, por exemplo, na obra Heraclito i Democrito de Nuestro Siglo do escritor António Lopes da Veiga (c.1586-c.1655).133 Ao longo da obra o autor descreve o legítimo filósofo e as qualidades que deverá reunir. A doutrina desenvolve-se de modo dialético através do confronto das reflexões críticas dos filósofos Heráclito e Demócrito, que se poderá considerar porta-voz do autor.134 Na nobreza ou no poder económico o caminho do meio parece ser sempre o melhor e mais ajustado ao filósofo. Com efeito, na primeira parte da obra os dois filósofos esgrimem argumentos sobre o grau de nobreza que mais convém ao filósofo. A perspetiva de Demócrito é inequívoca. A mediania seria a mais proveitosa. Senão vejamos: “La mediania (…) vendrá a ser solo el estado conveniẽte. […] [B]asta la estimacion que resulta de la mediana Nobleza de sangre adornada, o corroborada con la mayor, que para con los que bien sienten suelen dar las                                                  130 Garcia de Resende, Livro das Obras…, 565.  131 Manuel Botelho Ribeiro Pereira, Dialogos…, 177. Diogo Ramada Curto remete ainda para os textos de Cristóvão Ferreira e Sampaio, Frei António Freire e Frei Miguel Soares. Diogo Ramada Curto, Discurso…, 208-209 e 258. 132 Anónimo, Ditos Portugueses Dignos de Memória (Lisboa: Publicações Europa-América, 1997), 17. Em Garcia de 
Resende apenas se pode ler que favoreceu muito os “cavaleyros e fazia-lhe muyta honrra e muytas merces, e dezia que eram como a sardinha, que era muyta e sabia muyto bem e custava muito pouco, e que sempre na batalha de Touro os achara junto de si”. Garcia de Resende, Livro das Obras…, 140.  133 Este escritor nasceu em Lisboa mas viveu em Madrid onde acabou por falecer. 134 Carlos Vaìllo, “Las teorìas poéticas de Antonio López de Vega”, in Studia Áurea. Actas del III Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro (Toulouse-Pamplona: s/ed., 1993), 199-200. 
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Virtudes personales. […] Rodead por donde quisieredes, no hallareis posible el escusarle la mediana Nobleza, para vivir con la felicidade pretendida. Lo supremo vence con la multitude de las pensiones el provecho del mayor grado que dà de estimacion. En lo infimo todo son achaques, i desestimationes. Lo del medio, sin duda, à ser lo mas à proposito”.135 Quanto à riqueza, o autor é taxativo, a mediana é também a mais ajustada para o sábio: 
“Enriquece con lo excesivo el apellido, pero la persona con lo moderado. Rico le llamarán al que mucho tiene; será lo el que tiene lo que le basta. El que comodamente se pueda manejar es solo el caudal, que sirve el Sabio. Dà los alivios bastantes, sin venderlos a precio de sudores, i 
desvelos. […] La mediania es, sin duda, la que conviene”.136   Consideremos agora dois discursos que, tal como alguns juristas atrás enunciados, 
tendem a perspetivar o “estado do meio” equidistante entre nobres e plebeus. Martim Afonso de Miranda, na obra Tempo de Agora em Diálogos (1622), reporta-se à sociedade coeva onde diz 
dominar a ociosidade, “couto de todos os vicios” de que padecem não só fidalgos e títulos e 
mais gente que “como tem tenças, juros, comendas, & o necessario em abundancia; comem, dormem, jogaõ, & passeaõ”, mas também “os do meio e que vivem a lei da nobreza”.137  Por sua vez, o militar e escritor Luís Mendes de Vasconcelos (c. 1542-1623), quando faz a apologia do prémio aos feitos honrosos e voluntários no seio do exército como forma de promover a valentia, considera a existência de três tipos de prémios: os úteis, os honrosos e os gloriosos. Os primeiros acrescentam fazenda, os honrosos acrescentam honra aos sucessores de quem os recebe, e os gloriosos glória somente à pessoa que os recebe.138 Releva para esta discussão o facto de o autor propor uma correspondência entre os três tipos de prémios e as qualidades de gente que compõem “todas as respublicas, e exercitos”: nobres, plebeus e os do meio.139 Assim, “aos plebeos se darão os premios vteis, aos nobres os gloriosos, & aos do meyo 

os honrosos; porque o povo tem por objeito a vtilidade […] a nobreza pola sua natural generosidade, sò appettece a gloria, & os do meyo, como se vẽ inferiores dos nobres occupão todo o seu desejo em chegar ao grao superior deixando ennobrecida a sua descendencia”.140                                                  135 António Lopes da Veiga, Heraclito i Democrito de Nuestro Siglo (Madrid: Diego Díaz de la Carrera, 1641), 63 e 68. 136 António Lopes da Veiga, Heraclito…, 110. 137 Martim Afonso de Miranda foi um militar que viveu na primeira metade do século XVII. Não foi possível apurar com segurança as datas do seu nascimento e morte. Para uma nota biográfica do autor, leia-se Diogo Barbosa Machado, Bibliotheca..., vol. 3, 434. Martim Afonso de Miranda, Tempo de Agora em Diálogos (Lisboa: Pedro Craesbeeck, 1622), fls. 75-75v.  138 Luís Mendes Vasconcelos, Arte…, fls. 64-66. 139 Luís Mendes Vasconcelos, Arte…, fls. 66v-67. 140 Luís Mendes Vasconcelos, Arte…, fl. 67. 
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O cronista Manuel Botelho Ribeiro Pereira propõe um significado diferente para a “gente 
do meio”. Da utilização que faz do conceito se infere que, para este autor, a categoria “gente do 

meio” equipara-se à de nobreza e distingue-se da noção de fidalguia, aproximando-se de uma das leituras dos juristas atrás referida. Efetivamente, quando debate sobre o que convém mais à República como garantia da sua conservação, o autor propõe uma composição social na qual 
deveria dominar a categoria “gente nobre e igual, a que chamão do meio”, em detrimento da dos senhores fidalgos ricos.141   Num texto cuja autoria não está determinada, materializa-se também uma visão tripartida e um conceito de mediania bastante próximo do enunciado por Luís da Silva Pereira Oliveira.142 Ao abordar as qualidades que o príncipe deverá ter, o autor refere-se à prudência, advertindo que “he preciso que os favores não afoguem os merecimentos” pelo que “Na divisão das tres differentes classes de Vassallos deve o Principe considerar que os primeiros são os de maior consideração, por muitas razoens convenientes ao Estado, e pelo interesse commum que tem com o Principe na conservação da Monarquia”.143 Os segundos “são os que mais se contentão com o seu estado mediano, e que tem hum modo de vida, que não deve dar cuidado”.144 Os últimos “são os que mais sofrem, são os mais susceptiveis dos dezejos da mudança: mas procurando-se-lhe a abundancia de todas as coizas necessarias, e havendo estabelecimentos, onde a maior parte estejão occupados; não haverá delles nada que temer”.145 
Donde a advertência: “Hum Povo he hum animal que se governa pela barriga; e a nobreza pela honra” pelo que se “a excessiva economia offende muito a ordem popular” a “má destribuição das honras desgosta muito a Nobreza”.146 Deparámo-nos com o uso da noção de mediania numa mensagem de reprovação à                                                  141 Manuel Botelho Ribeiro Pereira, Dialogos..., 174-176. “[A] perfeição, que convem a um cidadão não está nos mercadores, pelo extremo das riquezas, nem nos officiais pelo da necessidade, nem nos grandes fidalgos pela altives da soberba, mas está nos que teem mediatamente as cousas necessarias, os quais podem viver sem cobiça, nem trabalho, conversarem sem desperzo, e rogarem sem poderio, e quanto mais hua Cidade tem delles, mais bem aventurada he. Dis Aristoteles, estes de mediano estado principalmente se conservão em as Cidades mais que os outros Cidadãos, por que não cobição o alheio, como os pobres, nem o seu he desejado, como o dos ricos; pelo que vivem sem perigo, e mais seguros, e destes he o conselho mais acertado, o governo justo […]”.Manuel Botelho Ribeiro Pereira, Dialogos..., 176. Sublinha então a vantagem da República onde entre os seus cidadãos predominem 
“cavaleiros iguais assim em nobreza de sangue como em bens de fortuna, todos da gente do meio, sem que […] pelas riquezas se fação soberbos, ou as fidalguias os criem inchados”. Manuel Botelho Ribeiro Pereira, Dialogos..., 180. 142 Embora não determinada, a autoria é atribuída ao 2.º Marquês de Alorna. 143 BNP, Fundo Reservados, Códice 11469, fl. 11. Gentilmente cedido pelo Professor Doutor Nuno Gonçalo Monteiro. 144 BNP, Fundo Reservados, Códice 11469, fl. 11v. 145 BNP, Fundo Reservados, Códice 11469, fl. 11v. 146 BNP, Fundo Reservados, Códice 11469, fls. 11v-12. 
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ostentação usurpadora datada de 1784:  
“Ninguém com galas contrafeitas queira Fazer pomposa a esfera medianeira Nem exceder do seu lemite uzado 
Com trages próprios a maior estado”.147   Como vemos, estes autores pensam o lugar social de cada um sem recorrer à visão orgânica da sociedade de ordens. A visão social rege-se aqui por critérios como o estatuto, a riqueza ou o modo de vida.  1.1.6 O estrato mediano nas perceções dos estrangeiros   Complementamos a nossa análise com uma abordagem aos olhares dos estrangeiros que visitaram ou viveram em Portugal. Os seus discursos são valiosos porque não estão formatados pela matriz e pelo referencial jurídico nacional. Trazemos à colação aqueles que consideramos mais expressivos.   Thomas Cox (?- 1763), numa alusão ao grau de liberdade de acesso das mulheres portuguesas ao espaço público, reporta-se a um modelo social tripartido que compreende: as 

mulheres da “nobreza”, da “gente mediana” e as “de qualidade mais baixa”.148 Por sua vez, o seu tio, o reverendo Cox Macro (1683-1767), ao descrever o vestuário feminino faz uso do mesmo modelo, mas recorre a uma terminologia diferente, referindo-se às “damas da alta sociedade”, “mulheres da classe média” e “as mais humildes”.149 É um facto que os estrangeiros                                                  147 “Correcção ás Modas Extravagantes”, in Maria José Moutinho Santos, “O Luxo e as modas em textos de cordel da segunda metade do século XVIII”, Revista de História, Centro de História da Universidade do Porto, vol. IX (1989): 143. 148 “As mulheres da gente mediana são mantidas estritamente dentro de portas, mas a nobreza toma a liberdade de ir onde lhe apetece, e as de qualidade mais baixa são forçadas a tratar dos seus assuntos na rua”. Thomas Cox; Cox Macro, Relação do Reino de Portugal: 1701, coord. Maria Leonor Machado de Sousa (Lisboa: Biblioteca Nacional, 2007), 279. 149 “As damas da alta sociedade usam o cabelo ricamente decorado com jóias, flores artificiais e uma grande 
variedade de travessas de diversos feitios […]. Vestem de costume, casacos e nunca usam espartilhos […]. Usam os saiotes muito compridos e rodados, são geralmente de sedas ricas, as mesmas dos casacos. Nunca andam de pé, pois têm sempre liteiras à sua disposição. As mulheres da classe média vestem-se quase tão bem como as da alta, mas são obrigadas, para serem distinguidas, a usar véus de seda preta; e as mais humildes aspiram a imitar a Fidalguia e, por essa razão, são forçadas a usar um véu de crepe”. Thomas Cox; Cox Macro, Relação do Reino…, 296.  
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deixam, frequentemente, entrever uma visão tripartida e uma noção de mediania quando descrevem o universo, costumes e hábitos femininos. Por vezes essa noção é explícita. Veja-se, por exemplo, L'Évêque (1769-1832) que se refere à “moyenne classe du peuple”; William Morgan Kinsey (1788-1851), às mulheres “of the middling class” e o autor anónimo de Letters from Portugal and Spain (1809), à classe média.150 William Bradford além de se referir 
especificamente às mulheres de Lisboa “of the middle class” que, segundo o autor, se destacam das demais pela indumentária, procede à sua representação pictórica (Cf. Figura 1).151 Noutros casos porém, a noção é menos evidente, pois resulta de uma referência implícita. J. B. F. Carrère (1740-1802), por exemplo, refere que em Lisboa a classe das mulheres 
se denuncia pelo vestuário, distinguindo as “mulheres do povo e as da classe trabalhadora”; 

“mulheres de classe um pouco mais elevada, e até algumas mulheres de artìfices” e “damas de classe superior, as esposas de governantes, advogados, médicos, nobres”.152  Também Carl Israel Ruders (1761-1837) tem um discurso referenciado às mulheres das 
classes médias, referindo que as “damas da nobreza […] – no que diz respeito aos costumes – em quase nada se distinguem das mulheres das classes médias. A única diferença resulta desta pequena circunstância: as damas da nobreza nunca se mostram a pé, […] e são muitíssimo poucas as que entretêm relações com pessoas das outras classes”.153 Segundo o mesmo autor, diferenças de vestuário separam também as mulheres das classes inferiores das das classes médias.154 Mais significativa ainda é a referência à conclusão de um teatro na parte Sul da cidade                                                  150 L'Éveque, Portuguese Costumes (Lisboa: Edições Inapa, 1993 (1814)), s.p. Mais à frente, mas ainda a propósito do vestuário feminino, o autor fala em “femmes des classes inférieures” e “femmes de quelque distinction”. L'Éveque, Portuguese Costumes…, s.p. William Morgan Kinsey, Portugal Illustrated: in a Series of Letters (Londres: Treuttel, Würtz and Richter, 1828), 113. A alusão enquadra-se numa referência ao vestuário – em particular ao uso do lenço –, que, ao contrário do das mulheres de condição, por seguirem as modas francesas e inglesas, não tinham nenhum elemento peculiar digno de nota. William Morgan Kinsey, Portugal…, 113-115. O autor anónimo refere-se ao vestuário das mulheres das “classes mais desfavorecidas”, da classe média e das “mulheres da classe 
mais alta” ou nobres. Anónimo, “Letters from Portugal and Spain”, in A Guerra Peninsular em Portugal - Relatos Britânicos, coord. Maria Leonor Machado de Sousa (Casal de Cambra: Edição Caleidoscópio, 2007), 139-140. Note-se que, apesar de publicada anonimamente, a obra é atribuída a Sir Robert Ker Porter (1777-1842). Anónimo, 
“Letters from Portugal…, 133. 151 De acordo com o autor: “In the costume of the Ladies of rank, which partakes of the English or French fashion, there appears nothing to constitute peculiarity; and all that is remarkable in the dress of those of the middle class, is a white hankerchief wron as a head dress, and a cloak resembling the capa, which is worn over the person”. William Bradford, Sketches of the Country, Character and Costume in Portugal and Spain (Londres: John Booth, 1809), s.p. 152 J. B. F. Carrère, Panorama de Lisboa no Ano de 1796 (Lisboa, Biblioteca Nacional, 1989), 50. 153 Carl Israel Ruders foi capelão da legação da Suécia em Lisboa de 1798 a 1802. Carl Israel Ruders, Viagem em Portugal, 1798-1802 (Lisboa: Biblioteca Nacional, 2002), vol. I, 165. 154 O capelão sueco refere que no “que diz respeito aos trajos femininos nas classes inferiores, as mulheres, fora de casa, usam um grande e fino lenço de musselina branca na cabeça e um comprido capote de grã ou de pano, sob o qual trazem um vestido de linho ou tela de algodão, de cinta curta, e, por vezes, de cauda […]. As mulheres das 
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de Lisboa que, segundo o autor, provavelmente se destinava “aos moradores desses sìtios, pertencentes quase todos à classe média”.155  Figura 1 - Female of Lisbon in her walking dress (of the middle class)  Fonte: William Bradford, Sketches of the Country, Character and Costume in Portugal and Spain  (Londres: John Booth, 1809), s.p.    Por sua vez, Arthur William Costigan (1734-1814) alude às pessoas de mediana condição e, noutro local, às classes médias. Depois de criticar duramente o estado da justiça em Portugal e, em particular, a instrumentalização desta pelo governo do Marquês de Pombal, o autor refere 
que se fizeram leis “mas não se permitiu à lei de actuar senão nos processos instaurados à gente do campo e aos pobres; quanto muito atingiam pessoas de mediana condição das cidades”.156 Importa destacar desta visão, não só a noção de mediania, mas também a associação entre este estrato e a cidade. A segunda referência surge a propósito da necessidade 
e dificuldade de dotar o exército de oficiais capazes, atendendo a que “todos os homens da classe média, mais idóneos para o serviço militar, que sabem realmente alguma coisa e têm alguma educação, abraçam a vida eclesiástica, onde encontram sossego, alegria e grandes                                                                                                                                                classes médias usam, para sair, nos dias de frio, um agasalho chamado „citoyenne‟, espécie de capa de pano muito cingida e com as mangas estreitas. As da nobreza quase nunca saem a pé”. Carl Israel Ruders, Viagem…, 28.  155 Carl Israel Ruders, Viagem…, 257. Para mais exemplos do emprego da expressão, veja-se 37, 96 e 125. 156 Arthur William Costigan corresponde ao pseudónimo de James Ferrier, conhecido como Diogo Ferrier, oficial escocês que serviu na armada portuguesa. Arthur William Costigan, Cartas sobre a Sociedade e os Costumes de Portugal (1778-1779) (Lisboa: Círculo de Leitores, 1991), vol. I, 185. 
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benefícios”.157 Categoria individualizável, a classe média caracteriza-se e destaca-se, neste caso, pela instrução.   Heinrich Friedrich Link (1767-1851) recorre à mesma terminologia quando alude aos divertimentos na sociedade portuguesa, referindo-se aos “nobres” e às “classes média e baixa”. 

Quando descreve o público das touradas em Lisboa diz: “Assisti muitas vezes a este espectáculo e tenho no entanto de confessar que o número de nobres era muito pequeno e o das mulheres insignificante, estando a praça sempre a abarrotar, por outro lado, de pessoas das classes média e baixa”.158  Da mesma forma, Charles François Dumouriez (1739-1823) alude ao conceito de mediania, explicando ter optado por descrever o estrato intermédio em Portugal por considerar que na Europa a alta nobreza e as cortes, têm em toda a parte a mesma feição. Segundo o autor 
é na “classe commune de la Nation, la petite noblesse, la bonne bourgeoisie, l'homme de loi, la marchand et surtout l'habitant de la campagne, qu'on voit à découvert les moers, les habitudes, les usages, les prejugés, les vertus, les vices, la progression, ou le retard de l'instrution sociale. Quant à la populace, elle est la même partout, et en tout temps”.159  Embora de forma episódica, também James Murphy (1760-1814) se refere à classe média. Aludindo às diferenças que a separam das das outras nações da Europa ao nível das maneiras e ideias, deixa implícita uma associação entre classe média e negócio.160     Já Joseph Moyle Sherer (1789-1869)161 sai em defesa dos portugueses e, em particular, das suas classes médias e altas, contrariando formalmente muitos viajantes estrangeiros que os descrevem como muito descuidados, com vestuário e aspeto muito andrajoso, ao constatar que                                                  157 Arthur William Costigan, Cartas…, vol. II, 117. 158 Heinrich Friedrich Link, Notas de uma Viagem a Portugal e através de França e Espanha (Lisboa: Biblioteca Nacional, 2005), 133. A referência às “classes média e baixa” não é inédita na sua obra. Já antes havia referido que a zona de Campo de Ourique servia de local de passeio público dessas mesmas classes. Heinrich Friedrich Link, 
Notas…, 104. 159 Charles François Dumouriez, État Présent du Royaume de Portugal (Hamburgo: P. Chateauneuf, 1797), 208. 160 Com alguma probabilidade, a classe média corresponde aos negociantes já que noutra passagem Murphy refere 
que “Os habitantes de Lisboa podem ser divididos em quatro classes: a dos Nobres, a dos Eclesiásticos, a dos Comerciantes e a dos Lavradores” ou como, ele próprio prefere noutro local “povo”. Esta ideia parece consistente se 
atentarmos à passagem em que se refere a esta classe: “A pouca frequência com que viajam, excepto para as suas colónias, privam-nos da noção de costumes modernos. Conservam por esse motivo, a simplicidade dos seus antepassados e estes estão mais familiarizados com os negócios com a Ásia ou com a América do que com qualquer país da Europa”. James Murphy, Viagem em Portugal, 1798-1802 (Lisboa: Biblioteca Nacional, 2002), vol. I, 168, 170 e 178.  161 Militar britânico que permaneceu em Portugal entre julho de 1809 e abril de 1812. Joseph Moyle Sherer, 
“Recollections of the Peninsula”, in A Guerra Peninsular em Portugal - Relatos Britânicos, coord. Maria Leonor Machado de Sousa (Casal de Cambra: Edição Caleidoscópio, 2007), 111-112. 
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“todas as classes médias e altas da sociedade demonstravam um extremo cuidado quanto à qualidade e à alvura da sua roupa branca”.162 
Um relato anónimo refere que “In the houses inhabited by the middle order of people in 

Portugal there are no fire places, except in the kitchen”.163  Já nas vésperas da Revolução de 1820, o Encarregado de Negócios de Espanha em Lisboa, D. José Maria de Pando (1787-1840), alude à composição social do núcleo mais penetrado pelas ideias liberais, identificando-o com as “classes médias”. 164 Na sua opinião estes grupos achavam-se num estado de conflito latente com a ordem existente no país, constituindo desta forma uma base de apoio potencial a qualquer golpe de estado rumo ao Liberalismo e 
sobre as quais a revolução espanhola exercia poderosa influência. Nas suas palavras: “No assi [=submissão e apatia do povo miúdo] las clases medias, em quienes, como sucede generalmente, se refugian las luces de la sociedad oprimida. Lo principios politicos de verdad eterna que se han promulgado en tantas partes, recibiendo su principal ensalzamiento de la heroica nacion española, han penetrado hasta ellas, apesar de las tenebroses barreras del 
despotismo […]. Entre estas classes, pues, se esconde el verdadero partido patriota. Cuenta com muchos militares subalternos, algunos proprietarios, negociantes, empleados bajos, médicos y curiales [=magistrados]. Todos los que viven de corrupcion, de abusos, todos los que han hecho el papel de perseguidores, y algunos señores y eclesiasticos fanaticos componen el partido del gobierno”.165  1.1.7 A conceção tricotómica e a designação de “classe média” no século XIX   A conceção tricotómica da estrutura social que inclui a designação de “classe média” ganha expressão e nova dimensão na primeira metade de Oitocentos. Com o advento das transformações políticas e sociais decorrentes da Revolução Liberal de 1820, emerge um novo enquadramento para o conceito de classe média. Se, numa primeira fase, no discurso liberal                                                  162 Joseph Moyle Sherer, “Recollections…, 118. 163 “Interesting miscellaneous observations concerning Portugal, by a gentleman who resided two years in that 
country”, in The Newry Register, vol. 1, n.º 1, (1815): 23, in The Newry Magazine (Newry: A. Wilkinson, 1815), vol. 1. Referência gentilmente cedida por Francisca Almeida, que prepara um trabalho sobre esta fonte. 164 D. José Maria de Pando foi cônsul e Encarregado dos Negócios de Espanha em Lisboa. 165 Arquivo Histórico Nacional de Madrid (AHNM), Embajada de Portugal - Correspondencia, leg. 5383, ofício de pano de 17 de junho de 1820 apud Graça da Silva Dias; J. S. da Silva Dias, Os Primórdios da Maçonaria em Portugal (Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica, 1986), vol. I, tomo II, 670-671. 
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domina uma conceção dicotómica que distingue os que trabalham dos parasitas, num segundo momento, define-se uma visão que considera a tríade constituída pela aristocracia; a classe média, que corresponde aos que trabalham e possuem, e as classes populares que designam aqueles que trabalham, mas não têm acesso à propriedade.166 Segundo Telmo dos Santos Verdelho, a divisão tradicional da sociedade em Clero, Nobreza e Povo é posta em causa em 1820. A visão regeneradora inspirada em François Guizot orienta-se num sentido liberalista e burguês para a valorização do mérito como corolário da assunção do princípio da igualdade, para a condenação das distinções sociais hereditárias por serem incompatíveis com este.167 Note-se, no entanto, que Guizot critica as velhas distinções sociais hereditárias, mas não a aristocracia tout court. Com efeito, às “aristocraties exclusives et priviligiées” Guizot opõe “l'aristocratie 

mobile et l'égalité”. Na sua perspetiva, a organização aristocrática da sociedade e o princípio da igualdade, não se excluem mutuamente. Ao invés, complementam-se. Para Guizot e outros doutrinários, a nova e verdadeira aristocracia deveria ser constituída pelos capazes e as classes médias, uma elite de cidadãos esclarecidos e independentes, reconhecida, aceite, desejada por todos e capaz de elevar o seu ponto de vista ao de uma inteligência social global. O reconhecimento e interiorização da legitimidade da sua superioridade decorre do princípio da mobilidade social que é o garante da igualdade de oportunidades. Todos sabem que dependem dos seus próprios talentos para pertencer a essa elite.168 A classe média liberal tem a sua origem num discurso apologético da meritocracia. Esta exaltação do merecimento e do poder económico, consequência da doutrina revolucionária, está na base de uma nova diversificação social e, por conseguinte, da criação de novos escalões sociais.169 É ela que funda a visão que 
opõe a classe privilegiada ao povo, berço da “classe média”, mas que não se confunde com este, sob pena de se confundir o todo com a parte.170   A análise dos discursos parlamentares, que considerou as Cortes Constituintes de 1821 e de 1837, bem como a Câmara dos Deputados, Câmara dos Pares e dos Senadores, permite algumas conclusões sobre a utilização do conceito. Concluímos, por exemplo, que, neste                                                  166 Maria de Lourdes Lima dos Santos, Intelectuais..., 52-56; Telmo dos Santos Verdelho, As Palavras e as Ideias na Revolução Liberal de 1820 (Coimbra: Instituto Nacional de Investigação Científica, 1981), 244-245.  167 Telmo dos Santos Verdelho, As Palavras…, 243-245. 168 Pierre Rosanvallon, Le Moment Guizot (Paris: Gallimard, 1985), 110-113. 169 Telmo dos Santos Verdelho, As Palavras…, 243-245. 170 Sobre o preconceito classista inferiorizante em relação ao “povo” considerado uma subclasse numerosa, polìtica e economicamente amorfa, obediente e desintencionada e sobre as diferentes apropriações que o liberalismo português fez do vocábulo, leia-se Telmo dos Santos Verdelho, As Palavras…, 250-254. 
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contexto, a expressão é usada pela primeira vez nas Cortes Constituintes de 1821. As palavras são do deputado Barreto Feio que descreve a sociedade nestes termos: “A nação portugueza, assim como todas aquellas, que passarão da escravidão á liberdade, acha-se dividida em tres classes, nobres, povo, e vadios. Se nós, com justa causa, temos excluido os vadios, porque não tem interesse algum na sociedade […]; com muito mais razão deveriamos excluir de votar nas eleições a classe dos nobres, porque tem interesses oppostos aos do povo, e aspirão sempre a escraviza-lo, e sómente deveriamos admittir a classe media, porque he no meio, onde consiste a virtude”.171 Podemos constatar também que, embora pouco frequente na década de 20, o vocábulo afirma-se ainda na primeira metade do século XIX. Nas Cortes Constituintes de 1837, por exemplo, há mais de 20 alusões ao conceito, o que atesta que este entrara definitivamente nos discursos, os quais tendem a conferir ao vocábulo densidade política e sociológica.172   O tom geral é, inequivocamente, inflamado e de exaltação do grupo. O discurso do deputado M. A. de Vasconcelos é a este respeito paradigmático. Eis as suas palavras: “quando eu digo elemento popular, entendo o elemento nacional; aquelle elemento da classe média, reunido a todas as classes, esse elemento que segundo um grande escriptor francez (Mr. Guisót) no progresso da civilisação, ha de vir a absorver todos os outros elementos. Eis-aqui o meu elemento popular, é esse grande movel civilisador, que vai conquistando todos os outros; elles hão de desapparecer na presença de seu irresistivel desenvolvimento: para mim elemento popular, é o mesmo que massa nacional; aqui é que está o verdadeiro povo, isto é, o complexo dos cidadãos que entendem; os homens, que teem vontade própria; os homens, que teem interesses no paiz; os que nelle exercem industria honesta; os que teem uma propriedade; ou em fim, que por qualquer laço; que os prenda á patria, dão garantias de amor por ella”.173   Um dos denominadores comuns a estes discursos é a afirmação de uma nova composição das sociedades modernas, que têm o poder económico dos indivíduos como                                                  171 Sessão de 19 de abril de 1822 da Corte Constituinte de 1821, Catálogo dos Diários das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa. Disponível em: http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1821/01/01/01/061/1822-04-19/879 Consultada em 13 de outubro de 2016. 172 Contabilizámos o número de intervenções que aludem ao conceito e não o número de vezes que a palavra é repetida ao longo de um discurso ou intervenção. Se considerássemos este último critério, o número andaria muito próximo do triplo daquele valor. 173 Sessão de 26 de abril de 1837 da Corte Constituinte de 1837, Catálogo dos Diários das Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa. Disponível em:  http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/c1837/01/01/01/076/1837-04-26/71 Consultada em 13 de outubro de 2016. 
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princípio organizador e diferenciador.174 Outro elemento comum é a relação frequentemente estabelecida entre independência económica e política, sendo a primeira condição da segunda. Refira-se a título de exemplo o discurso do deputado L. J. Moniz que, em 1850, refere não poder 
“extrahir os Jurados da massa geral; mas daquella que me assegure sufficiente independência em uma decente subsistencia, sufficiente intelligencia, e presumível probidade. É por isso que eu concordo em elevar as habilitações dos Jurados, e tira-los não dos opulentos somente, mas da classe média em meios de fortuna, mas com sufficientes para haver uma mui provável 
presumpção das qualidades necessárias para um Jury imparcial […]”.175  Mas não se pense que a expressão foi urdida por homens comprometidos com o ideário liberal. Deixando os discursos parlamentares, vemos que o termo figura no escrito de um dos seus detratores já em 1823. Referimo-nos ao discurso de Manuel Pires Vaz (1762-1834), no qual o autor faz a apologia da necessidade da Censura Prévia em Portugal como meio de conservar a religião católica que, no seu entender, domina com poucas exceções, “nas classes do Clero, da Nobreza, e do Povo mais simples e occupado no trabalho”.176 A ameaça procede de uma nova classe no dizer do autor, pouco numerosa, composta por indivíduos corrompidos na religião, defensores da liberdade absoluta da imprensa sem censura prévia: a classe média “que quer ser Suprema e unica na Supremasía; uma Classe, que promette ao Povo ignorante Liberdade, para o escravizar; riquezas, para o empobrecer; exaltação, para o deprimir; Soberania, para o avassalar; Religião pura e perfeita, para o descatholizar e fazer Atheo”.177 Com efeito, verificamos que, neste período, os discursos produzidos fora da arena parlamentar tendem a atribuir densidade sociológica e expressão política ao conceito. Senão vejamos: de autoria incerta, o livro Revolução Anti-Constitucional em 1823 (1825) é um dos primeiros escritos onde se disseca o espectro social em função da adesão e apoio à causa liberal.178 Retomado posteriormente, o discurso 
assenta na oposição entre as “classes privilegiadas”, identificadas com “a Alta Nobreza, o Alto                                                  174 Veja-se, por exemplo, a sessão de 9 de outubro de 1837 da Corte Constituinte de 1837, Catálogo dos Diários das Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa. Consultada em 13 de outubro de 2016. 175 Sessão de 21 de março de 1850 da Câmara dos Senhores Deputados. Catálogo do Diário da Câmara dos Senhores Deputados da Nação Portuguesa disponível em:  http://debates.parlamento.pt/catalogo/mc/cd/01/01/01/058/1850-03-21/247 Consultada em 13 de outubro de 2016. 176 Manuel Pires Vaz, Discurso Filosofico e Theologico, Juridico e Politico sobre a Liberdade Humana, Fysica e Moral (Coimbra: Real Imprensa da Universidade, 1823), 77. 177 Manuel Pires Vaz, Discurso…, 77-78. 178 Anónimo, Revolução Anti-Constitucional em 1823: Suas Verdadeiras Causas e Effeitos (Londres: L. Thompson, 1825). 
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Clero e a Alta Magistratura”179, opositoras ao movimento liberal e a “classe media dos Negociantes, e Proprietários”, partidária do sistema constitucional.180 Enquanto se digladiam as classes altas e a classe média, o povo “achava[-se] reduzido a hum torpôr, e a huma apathya, como quem não queria tomar armas nem por huns nem por outros”.181  Com pequenas variações esta conceção encontra eco nos escritos de Joaquim José da Silva Maia (1776-1832). Segundo este negociante, em Portugal, como noutras monarquias da Europa, a população divide-se em três classes distintas: a “primeira, a aristocracia de nascimento: segunda, a classe media que he aonde se achão actualmente reconcentradas as luzes, as riquesas, a industria, e as artes; he a aristocracia de capacidade, a unica que he util e abrilhanta qualquer estado: terceira os plebeos, isto he, a grande massa do povo rude, que só sente, e quasi nada pensa”.182 Cada uma destas categorias é depois caracterizada e definida em relação à sua atitude política face às instituições liberais e, em particular, à Carta Constitucional. A primeira classe, minoritária, privilegiada e parasita é partidária do absolutismo.183 A segunda que, segundo o autor, forma a verdadeira representação nacional e enforma a opinião pública, 
“sempre deo provas de querer Instituiçoens liberaes, como as que lhe concede a Carta”.184 A 
terceira é vista como uma “maquina que se dirige para onde a impellem seus mandatarios”185, sendo fanatizada e instrumentalizada pela primeira classe.186  Também Almeida Garrett (1799-1854) atribui à categoria “classe média” profunda conotação política, imputando-lhe grandes responsabilidades na transformação da nação. Esta classe deveria crescer do ponto de vista quantitativo, assim como o seu poder e força para que daí adviesse o aumento do elemento democrático que serviria de base às instituições políticas da nação.187 O paralelo com outras realidades é igualmente revelador: “Nos países onde a classe média é numerosa, onde a indústria aumenta, n'ella se encontra diminuido o número da plebe e augmentado o número dos que teem interêsse pela justiça e que por ella punem; as extremidades sociaes, ou não desejam liberdade porque a desconhecem, ou folgam com o                                                  179 Anónimo, Revolução Anti-Constitucional…, 3. 180 Anónimo, Revolução Anti-Constitucional…, 5 e 11. 181 Anónimo, Revolução Anti-Constitucional…, 15. 182 Joaquim José da Silva Maia, Memórias Históricas, Políticas e Filosóficas da Revolução do Porto em Maio de 1828 (Rio de Janeiro: Laemmert, 1841), 229. 183 Joaquim José da Silva Maia, Memórias Históricas…, 17 e 231. 184 Joaquim José da Silva Maia, Memórias Históricas…, 232-233. 185 Joaquim José da Silva Maia, Memórias Históricas…, 238. 186 Joaquim José da Silva Maia, Memórias Históricas…, 238-239. 187 Almeida Garrett, Portugal na Balança da Europa (Londres: S. W. Sustenance, 1830), 294. 
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despotismo porque com elle lucram”.188  A mesma imagem aparece cristalizada num texto de Alexandre Herculano (1810-1877) que, em última instância, visa legitimar a obra legislativa de Mouzinho da Silveira, bem como 
apresentar “un résumé historique de la naissance et des progrès du système liberal dans ce pays”.189 Nesse texto, Alexandre Herculano imputa a responsabilidade da Revolução Liberal de 
1820 à classe média. O autor é taxativo ao afirmar que “Imbus des idées libérales, que les livres et les journaux français ont, pendant un demi-siècle, inculquées partout dans l'esprit des hommes des classes moyennes, nos pères préparèrent, dans des sociétés secrètes une révolution libérale, qui éclata en 1820”.190 Os mesmos a quem a legislação de Mouzinho da Silveira 
pretendia beneficiar, “ceux qui possèdent et qui travaillent”, entre os quais inclui agricultores, proprietários, lojistas, comerciantes, artesãos e industriais e aqueles que exercem profissões científicas, nervo da sociedade civil, que não confunde com o povo.191 Como o próprio esclarece: 
“Quand je dis le peuple je n'entends pas parler de la populace, qui ne réfléchissait point” e que constitui, em última instância, a força de apoio dos miguelistas.192 “[L]e peuple est quelque chose de grave, d'intelligent, de laborieux […]”.193 A classe média distingue-se assim das demais pela sua relação com a propriedade, nível de rendimento, ilustração e costumes. É a esta classe que, segundo Alexandre Herculano, incumbem deveres cívicos e profundas responsabilidades políticas, nomeadamente, na manutenção da liberdade.194   A imagem cristaliza e faz doutrina. Antero de Quental (1842-1891), por exemplo, fala-nos 
de uma nobreza cortesã, uma aristocracia, “que cada vez mais se separa do povo pelos interesses e pelos sentimentos”; da classe média ou burguesia, elemento novo, moderno, civilizador e motor da vida económica do país e do povo, acostumado a servir, habituado, pela 
monarquia, “à inércia de quem espera tudo de cima”.195  O termo “classe média” foi também usado pelos autores pró-socialistas, que o localizam entre burgueses e proletários, opressores e oprimidos, figurando como uma classe com destino                                                  188 Almeida Garrett, Portugal…, 112. 189 Alexandre Herculano, “Mousinho da Silveira ou la Révolution Portuguaise (1856)”, in Opúsculos I (Lisboa: Presença, 1982), 294. 190 Alexandre Herculano, “Mousinho…, 295. 191 Alexandre Herculano, “Mousinho…, 303; Idem, História da Origem e do Estabelecimento da Inquisição em Portugal (Lisboa: Imprensa Nacional, 1864), vol. I, 150 e 225-226. 192 Alexandre Herculano, “Mousinho da Silveira..., 302. 193 Alexandre Herculano, “Mousinho da Silveira..., 303.  194 Alexandre Herculano, História da Origem..., X-XI. 195 Antero de Quental, Causas da Decadência dos Povos Peninsulares (Lisboa: Ulmeiro, 1994 (1871)), 23-24 e 53-54. 
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precário, ameaçada que estava pela proletarização.196  1.2 Vocabulário social   Numa primeira análise, que toma como referência os autores aqui tratados, constatamos a multiplicidade e o ecletismo do vocabulário social. Como se pode concluir, os autores, sejam tratadistas, políticos, escritores, militares ou o próprio Estado, utilizam vocábulos como ordem, estado, condição, hierarquia, classe ou sortes de gente para descreverem a realidade social. Em suma, relativamente à terminologia, o período em análise parece distinguir-se pela expansão do vocabulário, pelo caráter experimental do seu uso, e pela fluidez de estilo e expressão. Não surpreende que um contexto de mudanças sociais, económicas e políticas tenha promovido a emergência de um novo vocabulário e enquadramento conceptual para analisar e interpretar a sociedade.  Esta conclusão está em linha com os resultados dos estudos de Keith Wrightson e Penelope J. Corfield sobre a linguagem de análise social em Inglaterra, que têm colocado em evidência a coexistência de múltiplos vocabulários sociais.197 Keith Wrightson considera que, apesar da linguagem das ordens continuar a ser em grande medida o vocabulário da descrição formal da sociedade, as evidências sugerem que para a maioria dos fins, as pessoas usavam termos menos precisos mas, possivelmente, mais eficazes, para traduzir as distinções do mundo social. Esta terminologia informal de descrição e diferenciação social foi muito variada, embora o 
autor dê particular relevo ao papel da “language of sorts” enquanto vocabulário alternativo de análise social.198 Na sua perspetiva, “The language of “sorts” […] could capture the mutability of social alignments and the plasticity of social identities. It could lump together the distinguishable estates and degrees of inherited social theory into broad groupings which anticipated the social classes of the nineteenth century. It could imply alternative conceptions of the fundamental nature of social differentiation […]”.199 Por sua vez, o estudo de Penelope J. Corfield sobre o 
vocabulário de “classe”, embora admita que a divisão tripartida esteja longe de ser universal, demonstra que o termo penetrou lentamente na linguagem no século XVII e era usado com                                                  196 Refira-se, a título de exemplo, Lopes Mendonça. Cf. Maria de Lourdes Lima dos Santos, Intelectuais..., 54. 197 Penelope J. Corfield, “Class by name…, 101-130; Keith Wrightson, “„Sorts…, 28-51. 198 Keith Wrightson, “„Sorts…, 30-31 e 36 199 Keith Wrightson, “„Sorts…, 50-51. 
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regularidade a partir de 1750, mais cedo do que os estudos desenvolvidos por Asa Briggs haviam proposto.200  No contexto português notamos que, no período em análise, mais do que ordem ou ordens, as palavras mais usadas para traduzir as realidades sociais foram “estado(s)”, ou 

“classe(s)”. No singular ou no plural, as palavras afiguram-se-nos polissémicas e fluidas, muitas vezes intermutáveis. Partindo dos textos coligidos e dos respetivos contextos, foi possível identificar quatro aceções dominantes: estado/classe-ordem; estado/classe-estatuto; estado/classe-ofícios/profissões e estado/classe-riqueza.201 Assim, a palavra “estado” pode significar categoria social semelhante à de ordem; um estatuto social, um grau de prestígio e de honorabilidade; pode designar um ofício, ocupação, profissão ou ainda um grau de disponibilidade económica, apreensível a partir de critérios salariais, rendimento ou estilos de vida.202 Com exceção da primeira, cada uma das aceções pressupõe uma configuração e hierarquização diferente da imposta pelas ordens. As categorias foram utilizadas por diferentes agentes para traduzir e verbalizar diferentes esquemas percetivos da realidade social.  Outra ideia importante que retivemos é a de que, a avaliarmos pelos exemplos que se seguem, o vocábulo “estado” não parece ter as conotações e implicações estáticas que 

habitualmente lhe são atribuìdas. Por exemplo, “estado” para Bluteau não encerra em si nenhum sentido de imobilidade. Como o próprio refere, estado pode significar género de vida, 
profissão ou modo de viver e nesse sentido “Estado he grao de alguma excellencia, ou occupaçaõ espiritual, ou temporal; naõ quer dizer Estado, immobilidade de cousa que está sem se mover, porque desta sorte seria vicioso o estado”.203 Também Álvaro Ferreira Vera condensa esta noção de mutabilidade. Para o tratadista a nobreza dos homens “he cousa mortal, e caduca: e como tal as familias correm a mesma fortuna de todas as cousas da terra: começaõ, florecem, envelhecem, e morrem” pelo que conclui “nenhuma cousa desta vida póde estar permanente em hum estado”.204                                                   200 Penelope J. Corfield, “Class by name…; Steven Wallech, “‟Class versus rank‟: the transformation of eighteenth-
century English social terms and theories of production”, Journal of the History of Ideas, vol. 47, n.º 3 (1986): 409-431. 201 As mesmas que Armindo de Sousa encontrou para as palavras “estado” e “estados” nos séculos XIV e XV. 
Armindo de Sousa, “A socialidade…, 398-405.  202 Armindo de Sousa, “A socialidade…, 398-405. 203 Rafael Bluteau, Vocabulário…, vol. 3, 302. 204 Álvaro Ferreira de Vera, Origem…, 327-328. 
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***   Debruçamo-nos até agora sobre os modelos e vocabulários alternativos de análise e descrição social que colocaram em evidência um mundo de significados que transcendem a classificação social convencional. São visões particulares, apontamentos microscópicos, mas que, no seu conjunto, formam uma massa crítica, capaz de nos levar a refletir sobre o relativismo das classificações sociais, no seu sentido plural, muitas vezes, conflituante.  Uma das virtudes que releva da análise das visões das camadas intermédias e que o seu estudo põe em evidência é, por um lado, a persistência do modelo tripartido, por outro, a imprecisão e caráter polissémico do termo que decorre em última instância da variabilidade de resultados do esforço de categorização social. Com efeito, vimos que a persistência não implica necessariamente estagnação. O modelo e o vocabulário associado a este são bastante dinâmicos e passíveis das mais diversas apropriações quando comparado, por exemplo, com a rigidez da convencional hierarquia estamental. O seu dinamismo e flexibilidade será um atrativo e poderá explicar a sua difusão como modelo de descrição social nos séculos XVII e XVIII.  Mas qual o valor do modelo e do conceito de estado do meio para nós enquanto historiadores?  A persistência do modelo legitima e torna premente a análise destas camadas sem a qual a compreensão da sociedade moderna portuguesa será sempre redutora e incompleta porque limitada aos seus polos extremos. Mais importante do que a história do vocabulário em si é a permanência de uma forma de a sociedade moderna portuguesa se pensar a si mesma como um todo, transversal no tempo e comum a múltiplos sujeitos e que, em última instância, prova que os contemporâneos estavam conscientes da existência de uma camada social que ocupava uma posição média na distribuição da riqueza, estatuto e autoridade.   Em suma, deixamos atestada a difusão da noção de mediania. A noção difusa do 

conceito de “estado do meio” e as múltiplas interpretações que mereceu não devem fazer-nos perder a imagem geral sobre a sociedade, implícita na maioria dos discursos analisados: uma conceção estrutural da sociedade que propõe como modelo de análise uma estrutura tripartida. Os discursos analisados têm em comum a rejeição de uma visão dicotómica e maniqueísta da realidade social, uma vez que a sua abordagem não se esgota na contraposição do binómio nobres/plebeus, grandes/pobres, cavaleiros/peões, propondo sempre uma categoria analítica intermédia, ainda que de conteúdo diverso. Segundo Penelope J. Corfield e John Seed, o mesmo 
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fenómeno terá tido expressão em Inglaterra no século XVIII, mas, em Portugal esta imagem tripartida parece amplamente difundida e presente, implícita ou explicitamente, em muitos tratados e escritos do século XVII.205 Parece certo que, em Portugal, como em Inglaterra, Espanha e Itália ao lado da hierarquia estamental, existia uma representação tripartida da sociedade, favorável à consideração de contradições e conflitos sociais que distinguia os Grandes, Poderosos ou Ricos dos Pequenos, Humildes ou Pobres mas incluía também os homens medianos. Trata-se, em suma, de uma classificação, em certo sentido, menos mobilizadora na medida em que, ao não polarizar, atenua a conflituosidade social.206  Relativamente aos padrões de significados, concluímos que o conceito de grupos intermédios ou médios se revela profundamente plástico, assumindo significados diferentes ao longo do tempo. A plasticidade do conceito radica da sua natureza posicional, reportando-se invariavelmente a um entre, donde a grande amplitude e variabilidade de aplicações. Ao vocábulo corresponde uma ampla gama de significados que vai dos grupos não nobres até à baixa e média nobreza. Da análise dos discursos, podemos concluir que o “estado do meio” é um conceito ambíguo e difuso. Como refere Diogo Ramada Curto, as tipologias sociais, umas vezes entalam-no entre nobres e plebeus, outras conotam-no como nobre, utilizando-o como equivalente a um segundo grau de nobreza (nomeadamente, para a distinguir de fidalguia, termo superior e mais restrito).207 Outros, acrescentamos nós, utilizam o termo para designar a nobreza simples ou nobreza rasa. Na primeira e terceira visão o estrato intermédio parece apontar para uma condição provisória, um lugar de passagem. Um meio e não um fim em si. Um quarto entendimento aponta para um grupo (não nobre) que se diferencia dos plebeus pelos recursos médios e correlativo modo de vida, vestuário, hábitos e divertimentos e parece dotada, por isso, de identidade. Por sua vez, o conceito de classe média, decorrente do contexto de produção literária profundamente prosélita que visa a legitimação da Revolução Liberal e dos seus mentores, tem forte conotação política, valoriza o mérito e o poder económico. Nele identifica-se a classe média com todos aqueles que não pertencem à aristocracia do nascimento, nem à plebe.   Em suma, à parte os discursos políticos liberais, verificamos que efetivamente existe uma perceção social – entre nacionais e estrangeiros – favorável à consideração de um grupo                                                  205 Sobre este assunto, leia-se Penelope J. Corfield, “Class by name…, 119-128; John Seed, “From „middling sort‟…, 115. 206 Penelope J. Corfield, “Class by name…, 119. 207 Diogo Ramada Curto, Discurso…, 205. 
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intermédio. Esta perceção não só se coaduna com a nossa perspetiva de análise como, em última instância, a legitima. De facto, consideramos estes discursos profundamente reveladores e valiosos porque, em princípio, não estão comprometidos com nenhum propósito político-ideológico manifesto. Estas visões obviam o problema metodológico-conceptual inerente ao nosso estudo: o problema do modelo de análise social. Efetivamente, cremos ter demonstrado a ideia, que se coaduna com o enfoque que pretendemos adotar, segundo a qual a sociedade no século XVIII já não espelha o modelo dominante que antes a tipificou. Muitos parecem defini-la pelo modelo em que desembocará findo esse período de transição, considerando um grupo intermédio entre ricos e pobres.  São os do meio portadores de identidade e consciência como parece sugerir, por exemplo, Luís da Silva Pereira Oliveira? Estarão os do meio mais preocupados em imitar os fidalgos e nobres – como sugere Luís Mendes de Vasconcelos? Poder-se-á falar em traição burguesa?208 A resposta à questão dependerá em muito do entendimento dos do meio de que partimos. Considerar somente as camadas intermédias superiores (oficialato, profissões liberais e negociantes) ou considerar também camadas intermédias inferiores (elites artesanais e médios comerciantes) implica, estamos em crer, respostas diametralmente opostas a estas questões.   Acrescentamos às anteriores uma outra questão: existirá alguma relação entre os discursos mencionados? Neste contexto, afigura-se-nos pertinente lançar uma questão 
provocadora que deixamos, por agora, sem resposta: terá sido a Revolução Liberal a “criar” a classe média ou terá sido esta (re)desenhada a partir de conceitos e imagens que integravam já o imaginário social?209 Será crìvel uma filiação da classe média no “estado do meio”? Consideramos como hipótese válida que as transformações sociais e as perceções de um grupo intermédio terão resultado, de facto, de um processo longo que teve os seus desenvolvimentos muito antes do período no qual os políticos e historiadores o tendem a localizar. Muito embora este só surja ao nível do discurso como uma entidade social e cultural consistente na sequência da Revolução Liberal, a hipótese que avançamos, e que cremos que as perceções sociais expostas nos autorizam, é a de que a noção ossificara já no imaginário social. Os pontos de contacto entre a classe média, tal como foi definida no século XIX, e determinadas leituras do 
estado do meio são evidentes. Quando o “estado do meio” surge como equivalente à nobreza                                                  208 Sobre este conceito e respetivos pontos de apoio, leia-se Fernand Braudel, Civilização Material, Economia e Capitalismo: Séculos XV-XVIII (Lisboa: Teorema, 1992), tomo II, 426-427. 209 Imaginário social tem aqui o sentido proposto por Sarah Maza, ou seja, “the cultural elements from which we construct our understanding of the social world”. Sarah Maza, The Myth…, 10. 
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política e civil não é mais do que o reconhecimento de um estatuto que se conquista por mérito, seja por via das artes, indústria, riqueza ou ciência. O postulado da superioridade do mérito sobre a hereditariedade, que perspetiva o indivíduo como filho das suas obras e dos seus méritos, tinha tido afinal percursores, pois encontra-se plasmado em muitos discursos de juristas e outros agentes sociais.  Por último, é no presente contexto das ciências sociais, em geral, e da historiografia, em particular, em que se tem acentuado a capacidade conformadora das taxonomias sociais ou, dito de outra forma, a virtualidade das palavras para produzirem as coisas que se deve perspetivar e problematizar a emergência de um discurso coerente referenciado ao “estado do meio”, “estado-
médio”, “gente do meio” e à “classe média”.210 É que esta taxonomia decorre de conceções da sociedade que transcendem a tradicional ideia de sociedade de ordens. Ao proporem imagens alternativas da posição e ordem social os autores poderão estar a encorajar os seus leitores a reconsiderar as conceções tradicionais da ordem social. Vários autores têm trabalhado sobre esta premissa: o poder performativo da linguagem.211 Tendo em conta os resultados destes estudos que tendem a salientar o poder conformador da linguagem em matéria social, somos forçados a pensar no papel que os discursos supracitados terão tido na configuração das perceções sociais individuais e coletivas e, em última análise, no que nos importa agora, na construção da identidade das classes ou grupos intermédios. Tendo em conta o caráter ambivalente da relação entre a realidade social e linguagem, importa refletir sobre o impacto que a organização de um discurso referenciado ao estado do meio ou à classe média terá tido na realidade social e nos sujeitos históricos.                                                  210 Maria Alexandre Lousada, “Espaços de sociabilidade em Lisboa: finais do século XVIII a 1834” (tese de doutoramento, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1995), 67.  211 Sobre o poder evocativo da linguagem alusivo às divisões sociais que, ao produzir conceitos, gera e conforma grupos sociais, leia-se Pierre Bourdieu, Distinction…, 471-480. Também Peter Burke vê como profícuas as teorias sociológicas e antropológicas que deixam de ver a linguagem como um mero reflexo da realidade social e sublinham 
o papel das imagens e modelos na constituição da ordem social que pretendem descrever. Peter Burke, “The language of orders…”, 1. Também Patrick Joyce sublinha o papel formativo da linguagem e das ideias na formação de atitudes acerca da ordem social. Patrick Joyce, Visions of the People: Industrial England and the Question of Class, 1848-1914 (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), 6. Na mesma linha, Sarah Maza chama a atenção para a importância da linguagem na construção das identidades sociais. Para a autora a existência de 
grupos sociais, “while rooted in the material world, is shaped by language and more specifically by narrative”. 
Segundo a autora, “Language is not passive but performative; people's identities are constructed by cultural elements they absorb and then articulate as individual and collective stories”. Sarah Maza, The Myth..., 6-7. Dror Wahrman vai no mesmo sentido, admitindo que existe um grau de liberdade entre a realidade social e a sua representação. Dror Wahrman, Imagining..., 6. Em Portugal, Jorge Pedreira, na análise ao grupo dos comerciantes, demonstra o poder da linguagem em produzir a realidade social que se propõe descrever, salientando o potencial do vocabulário oficial que diferencia mercadores de grosso trato e a retalho na criação de uma identidade coletiva. Jorge Pedreira, “Os homens de negócio…, 80-124. 
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1.3 O problema terminológico   Propusemo-nos ao longo da primeira parte deste capítulo abordar o vocabulário social, em geral, e os termos relacionados com os grupos intermédios, em particular, procurando compreender a amplitude de contextos de aplicação e a variabilidade de significados que encerram. Chegados a este ponto, impõe-se a clarificação de algumas opções terminológicas e metodológicas. É que qualquer historiador que se debruce sobre a estrutura social terá de optar entre utilizar as palavras da sociedade que estuda e os estratos sociais que ela própria parece respeitar e seguir num determinado tempo e espaço ou forjar os seus próprios instrumentos de análise, recorrendo a definições abstratas para proceder à pesquisa do passado. E é preciso não ignorar as implicações de cada uma das opções. No primeiro caso há o perigo de permanecer encasulado em linguagem velha que esconde mais do que revela. No segundo há o perigo de cair em tipologias e categorias artificiais e abstratas que nunca estão rigorosamente adaptadas a nenhuma realidade e podem não traduzir a especificidade e a evolução particular das sociedades.212 Mas recusar este caminho equivale a renunciar a qualquer ensejo de comparação e a converter a História numa Torre de Babel incontrolável.213 A propósito dos termos que se 
reportam às categorias de “estado do meio”, “estado mediano” e “mediania”, vimos como, ao longo do tempo, o mesmo vocabulário e a mesma grafia encerram, do ponto de vista semântico, significados díspares. O vocabulário coevo é, no caso vertente, uma verdadeira caixa de Pandora. Por este motivo, e pelo facto de constituir móbil fundamental do presente trabalho estudar um período de transição, que se rege, ao nível do discurso normativo e descritivo, por lógicas de classificação diferenciadas, optaremos por forjar os nossos instrumentos de análise. Construir-se-á uma categoria artificial e abstrata. Uma categoria que tem em conta várias visões sociais, mas não subscreve nenhuma em particular. Falaremos de grupos, estratos, camadas intermédias e não de estados. Grupos intermédios não são, portanto, nem uma ordem, nem uma classe na aceção proposta pelos historiadores e sociólogos marxistas. Sem caberem plenamente em nenhum destes modelos, os grupos intermédios, como veremos, construir-se-ão com referência a duas lógicas diferenciadas.                                                  212 Este debate esteve no cerne da discussão entre Roland Mousnier e Génicot durante o Colóquio realizado em 
1966. Génicot, “Nascimento, função e riqueza na ordenação da sociedade medieval: O caso da nobreza do Noroeste 
do continente”, in Problemas de Estratificação Social, Actas. Colóquio Internacional (1966), org. Roland Mousnier, (Lisboa: Edições Cosmos, 1988), 99-120; Karl Bosl, “Castas, ordens e classes na Alemanha”, in Problemas de Estratificação..., 29-30. 213 Joaquim Romero Magalhães, Nota do tradutor, in Problemas de Estratificação..., 7-8. 
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 Como já referimos, o estudo dos grupos intermédios tem sido um parente pobre no seio da historiografia moderna portuguesa, que se tem concentrado, por um lado, na história da aristocracia e das elites, por outro, nas camadas mais baixas da população.214 Por esse motivo podemos dizer que a historiografia se tem polarizado, o que explica que a visão e a terminologia adotada pelos historiadores tenda a ser também ela, muitas vezes, bipolar, organizando-se em torno dos binómios nobres-não nobres, ricos-pobres, elite-povo, patrícios e plebeus.  Apesar dos grupos intermédios não terem tido até hoje um estudo que lhes confira o estatuto de objeto de estudo com interesse per si, o conceito é, muitas vezes, utilizado e o vocabulário e as estruturas sociais dissecadas tendo em conta uma perspetiva de análise que os inclui. Refira-se a este propósito que nomes significativos da historiografia moderna portuguesa dedicaram atenção ao conceito de “estado do meio” ou grupos intermédios. De todos estes trabalhos, destacamos os de António de Oliveira, Fernanda Olival, Jorge Pedreira e Isabel M. R. Drumond Braga por contribuírem para o conhecimento do significado coevo da categoria e aludirem ao âmbito de aplicação, António Manuel Hespanha, Nuno Gonçalo Monteiro, Ângela Barreto Xavier e José Damião Rodrigues, por explicarem o contexto de emergência e afirmação da categoria e, finalmente, Diogo Ramada Curto por colocar em evidência o caráter difuso e polissémico do conceito.215                                                  214 Para a história das elites, refiram-se a título de exemplo, os trabalhos desenvolvidos por Nuno Gonçalo Monteiro, 
“Notas…, 15-51; Idem, “Casamento, celibato e reprodução social: a aristocracia portuguesa nos séculos XVII e 
XVIII”, Análise Social, vol. XXVIII, n.º 123-124 (1993): 921-950; Idem, O Crepúsculo…; Idem, Elites e Poder: Entre o Antigo Regime e o Liberalismo (Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2007); Mafalda Soares da Cunha; Nuno 
Gonçalo Monteiro, “Aristocracia, poder e famìlia em Portugal, séculos XV-XVIII”, in Sociedade, Família e Poder na Península Ibérica. Elementos para uma História Comparativa, coord. Mafalda Soares da Cunha; Juan Hernández Franco (Lisboa: Edições Colibri; CIDEHUS - Universidade de Évora; Universidad de Murcia, 2010), 47-75; Mafalda Soares da Cunha, Nuno Gonçalo Monteiro; Pedro Cardim, org., Optima Pars: As Elites do Antigo Regime no Espaço Ibero-Americano (Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2005); Mafalda Soares da Cunha, A Casa de Bragança (1560-1640): Práticas Senhoriais e Redes Clientelares (Lisboa: Editorial Estampa, 2000). O tema das camadas mais baixas tem sido, muitas vezes, desenvolvido por historiadores que se centram na assistência. Para uma visão geral sobre a temática, leia-se Isabel dos Guimarães Sá, “Pobreza”, in Dicionário de História Religiosa de Portugal, dir. Carlos Moreira Azevedo (Lisboa: Círculo de Leitores, 2001), vol. 3, 456-461. Como exemplo de estudos monográficos sobre os pobres, leia-se, por exemplo, Maria Marta Lobo de Araújo, “A ajuda aos pobres nas confrarias de Nossa Senhora da Guia e do Espírito Santo de Ponte de Lima (séculos XVII a XIX) ”, Bracara Augusta, vol. 50 (2002): 441-468; Idem, “Aos pés de Vossa Alteza Serenìssima”, Cadernos do Noroeste, vol. 17, n.ºs 1-2 (2002): 101-123; Idem, 
“Pobres nas malhas da lei: A assistência aos presos nas Misericórdias de Vila Viçosa e Ponte de Lima”, Cadernos do Noroeste, vol. 11, n.º 2 (1998): 83-114. 215 António de Oliveira, A Vida Económica e Social de Coimbra de 1537 a 1640 (Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1971), vol. I, 382-434; Idem, Poder e Oposição Política em Portugal no Período Filipino (1580-1640) (Lisboa: Difel, 1990), 109; Isabel M. R. Mendes Drumond Braga, “A mulatice…, 1-12; Idem, Bens de Hereges: Inquisição e Cultura Material. Portugal e Brasil (séculos XVII-XVIII), (Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2012), 19-20; Fernanda Olival, As Ordens Militares e o Estado Moderno: Honra, Mercê e Venalidade em Portugal (1641-1789) (Lisboa: Estar Editora, 2001), 370-371; António Manuel Hespanha, “A nobreza…, 36-37; Idem, As Vésperas…, 312-313; Jorge Pedreira, “Os homens de negócio…, 83-84; Ângela Barreto Xavier; António Manuel 
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 No que diz respeito ao estudo destas camadas, podemos esboçar duas tendências relativamente ao vocabulário social e ao enfoque adotado. A primeira consiste na subscrição e apropriação do vocabulário social coevo e de uma visão particular produzida na época. É o caso de António de Oliveira e Isabel M. R. Drumond Braga que, de certa forma, vinculam a sua visão à de Vilas Boas Sampaio.216 Este expediente tem a vantagem de fornecer uma definição clara e, por conseguinte, uma esfera de aplicação restrita ainda que, não saibamos, se socialmente 
representativa. Outros autores optam pela terminologia “grupos intermédios”, propondo uma categoria de análise expurgada de particularismos, desvinculada de uma aceção particular proposta pelo vocabulário coevo, cujos contornos e critérios de definição são clara e objetivamente enunciados. Na análise de Nuno Luís Madureira à cultura material de Lisboa no 
final do Antigo Regime, a categoria “grupos intermédios” é usada e tem significado analítico, clara e objetivamente definido por critérios socioprofissionais e económicos.217 A conotação socioprofissional é também evidente em Miriam Halpern Pereira que usa o conceito para decompor o mundo do trabalho no Antigo Regime. Para a autora, o grupo intermédio corresponde ao pequeno comércio de retalho e artesanato que se destacava do grupo superior, que exercia uma atividade intelectual, não um trabalho mecânico – que incluía grandes comerciantes, nobres, eclesiásticos, funcionários e as profissões liberais –, e do grupo inferior da população urbana, que compreendia criados, trabalhadores não especializados e pobres.218 Parece mesmo desenhar-se uma tendência recente para a adoção desta terminologia. É o caso do estudo de Fernanda Olival sobre os espaços da vida privada nos grupos populares e intermédios, onde a autora se desvincula do vocabulário coevo, e embora não defina as linhas de corte das categorias sociais consideradas, propõe-se dissecar a realidade social a partir de uma divisão que assenta em diferenças socioeconómicas.219 Mais recentemente, a mesma autora 
dirigiu um projeto de investigação que batizou como: “Grupos intermédios em Portugal e no Império Português: as familiaturas do Santo Ofício (c. 1570-1773)” que preconizou, entre outros,                                                                                                                                                
Hespanha, “A representação…, 131; Nuno Gonçalo Monteiro, “Poder senhorial…, 334-336; Idem, O Crepúsculo..., 26-30; José Damião Rodrigues, “A estrutura…, 406 e 408-409; Diogo Ramada Curto, Discurso…, 201-215. 216 António de Oliveira, A Vida Económica…, vol. I, 382-388; Isabel M. R. Mendes Drumond Braga, “A mulatice…, 1-12; Idem, Bens de Hereges…, 19-20. 217 Nuno Luís Madureira, “Inventários: Aspectos do consumo e da vida material em Lisboa nos finais do Antigo 
Regime” (tese de mestrado, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1989). 218 Miriam Halpern Pereira, “Artesãos, operários e o liberalismo: Dos privilégios corporativos para o direito ao trabalho (1820-1840)”, Ler História, n.º 14 (1988): 43. 219 Fernanda Olival, “Os lugares e espaços do privado nos grupos populares e intermédios”, in A Idade Moderna, coord. Nuno Gonçalo Monteiro, vol. 2 de História da Vida Privada em Portugal, dir. José Mattoso (Lisboa: Círculo de Leitores; Temas e Debates, 2011), 244-275. 
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o objetivo de aumentar o conhecimento sobre estes grupos.220 No âmbito deste projeto realizou-se o congresso internacional Mercaderes, juristas y otros “grupos intermedios” en el sur de Europa y en el espacio atlántico. Siglos XVI-XVIII e a organização de um dossiê temático na Revista de História da Universidade de São Paulo.221 Também Isabel M. R. Mendes Drumond Braga, na sua obra Bens de Hereges, define como objetivo central conhecer a cultura material dos “grupos 

intermédios” em Portugal e no Brasil nos séculos XVII e XVIII, a partir dos inventários de bens de réus presos pelo Santo Ofício.222  Pese embora esta afirmação, se atentarmos à produção historiográfica nacional, verificamos que, por comparação, o termo burguesia parece ter muitos mais adeptos quando se pretende aludir a camadas que, grosso modo, correspondem aos estratos intermédios que só com dificuldade cabem no espartilho rígido e arrumação tradicional das ordens. O termo tem caráter axiomático e enquistou-se de tal forma que, por vezes, os historiadores chegam a não sentir necessidade de fornecer ao interlocutor a chave de leitura que permita descodificar o significado do termo. Tratam-no como unívoco. Como se lhe coubesse apenas um sentido definido e determinado. Sabemos, no entanto, que a expressão pode ser e é, efetivamente, usada em duas aceções principais. Num sentido lato designa um grupo vasto e heterogéneo de ocupações e estatutos que correspondem a uma camada superior do terceiro estado, num sentido restrito, refere-se aos grupos relacionados com as atividades industriais ou comerciais. Muitas vezes, para limitar o âmbito de um termo em si tão vasto e ambíguo, demarca-se uma esfera e âmbito de atuação. Fala-se, portanto, de “burguesia comercial” ou “burguesia 

mercantil”, “burguesia industrial e comercial” ou de “burguesia artesanal”.223  Como seria expectável, os exemplos de utilização do termo no estudo da sociedade do século XIX são inúmeros.224 No entanto, o termo não é apanágio da historiografia do período pós-                                                 220 Cf. http://www.cidehus.uevora.pt/investigacao/progcien/linv/projaprov/grupinterm.htm 221 Cf. Dossiê “Grupos intermédios nos domínios portugueses - séculos XVIII-XIX”, Revista de História, n.º 175 (2016). Disponível em: http://revhistoria.usp.br/index.php/br/edicoes/304-n-174-1-semestre-de-2016 222 Isabel M. R. Mendes Drumond Braga, Bens de Hereges…, máxime 171 e 307-310; 223 Refiram-se, a tìtulo de exemplo, os trabalhos de Augusto Santos Silva, “A burguesia comercial portuguesa e o ensino de Economia Política: O exemplo da escola do Porto (1837-1838)”, Análise Social, vol. XVI, n.ºs 61-62 (1980): 363-381; José Capela, A Burguesia Mercantil do Porto e as Colónias (1834-1900) (Porto: Afrontamento, 
1975); Jorge Borges de Macedo, “Burguesia - Na Idade Moderna”, in Dicionário da História de Portugal, dir. Joel Serrão (Porto: Livraria Figueirinhas, 1989), vol. I, 397-402. 224 As obras de Victor de Sá, “A subida ao poder da burguesia em Portugal: dificuldades e condicionalismos”, História, série II, vol. 5 (1988): 245-252; Maria Antonieta Cruz, “Facetas do quotidiano burguês no Portugal de 
oitocentos”, Revista da Faculdade de Letras: História, vol. 4 (2003): 265-274; José Machado Pais, Artes de Amar da Burguesia (Lisboa: Instituto de Ciências Sociais, 2007), são apenas alguns dos muitos exemplos que poderíamos referir. 

http://www.cidehus.uevora.pt/investigacao/progcien/linv/projaprov/grupinterm.htm
http://revhistoria.usp.br/index.php/br/edicoes/304-n-174-1-semestre-de-2016
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Revolução Liberal. Muitos historiadores do período moderno e medieval servem-se do conceito para descrever e analisar a estrutura social, pondo em evidência o caráter polissémico do termo. Oliveira Marques, por exemplo, considera que, na Idade Média, a burguesia existe não como classe, como no período moderno, mas como o conjunto dos grupos humanos que residem numa cidade e se dedicam ao comércio e ao artesanato, que criam uma forma de vida adaptada a essas condições e que tende com o tempo a formar um grupo social que se vai distinguindo cada vez mais da nobreza, do clero mas também da generalidade do povo.225 Humberto Baquero Moreno refere que os mercadores ligados aos centros urbanos e os proprietários rurais residentes nas cidades constituem a burguesia e devem ser integrados numa categoria intermédia entre o povo e a nobreza.226 Armindo de Sousa também usa o termo para designar uma classe social que se caracteriza antes de mais pela sua riqueza. Os burgueses não são, neste caso, um grupo profissional definido, são os abastados, entre os quais se contam mercadores, cambistas, armadores, funcionários públicos superiores, lavradores proprietários, criadores de gado e até mesteirais enriquecidos. Burguês implica, neste caso, não um estatuto vinculado a uma profissão ou ofício, mas a um estatuto que advém de uma posição no campo social, definida pelo espaço ocupado numa estrutura multidimensional que pondera aspetos económicos mas também culturais e simbólicos.227 Relativamente ao período moderno, Jorge Borges de Macedo refere que a burguesia não apresentava, entre o século XV e o século XVII, unidade como classe social, situação que se inverte, ainda assim apenas de forma tímida, no século XVIII.228 José Veiga Torres, por exemplo, usa o conceito para designar a camada da população que inclui mercadores de grosso, médio e pequeno trato, financeiros, artesãos, médicos, burocratas, gentes de letras, no fundo e nas suas palavras, a camada mais dinâmica na transformação da sociedade.229   Curiosamente, a palavra tão cara aos historiadores parece ser um corpo estranho no período tardo-medieval e moderno. Armindo de Sousa refere que a palavra é raríssima nas fontes que o autor tem estudado para os séculos XIV e XV. Em rigor, para esse período de referência a                                                  225 A. H. Oliveira Marques, “Burguesia - Na Idade Média”, in Dicionário da História de Portugal, dir. Joel Serrão, (Porto: Livraria Figueirinhas, 1989), vol. I, 395-396.  226 Humberto Baquero Moreno, “As oligarquias urbanas e as primeiras burguesias em Portugal”, Revista da Faculdade de Letras: História, vol. 11 (1994): 111. 227 Armindo de Sousa, “A socialidade (estruturas, grupos e motivações)”, in A Monarquia Feudal (1096-1480), coord. José Mattoso, vol. 2 de História de Portugal, dir. José Matoso (Lisboa: Editorial Estampa, 1993), 408-409. 228 Jorge Borges de Macedo, “Burguesia..., 397-400. 229 José Veiga Torres, “Da repressão religiosa para a promoção social: A Inquisição como instância legitimadora da 
promoção social da burguesia mercantil”, Revista Crítica de Ciências Sociais, n.º 40 (1994): 119. 
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palavra só aparece uma vez.230 No dicionário de Bluteau não encontramos definição para burguesia, apenas para burguês. No fundo, a burguesia não é ainda entendida como um corpo. Não se pertencia à burguesia, era-se burguês. Burguês era adjetivo, não substantivo. Além do mais, o campo semântico do termo estava ainda confinado à aceção particular que remete para um estatuto que decorre do lugar onde se vive. O dicionarista refere que “burguez” ou “burguês” é tomado do francês bourgeois, que quer dizer cidadão, remetendo a sua génese para o étimo 
“burgo”, que crê ter raízes longínquas germânicas (burg) e francófonas (bourg), mais diretas e imediatas.231 Em 1798, Joaquim de Santa Rosa de Viterbo não inclui a palavra burguesia no seu Elucidário. Apenas define “burgel, burgez e burguez” que corresponde àquele que mora no burgo.232 Em 1813, também não encontramos o termo no dicionário de António de Moraes Silva. Quanto ao vocábulo “burgo”, não se alarga o campo semântico do termo apenas se precisa o sentido. Burguês é um “vizinho de burgo”, que corresponde a arrabalde de cidade, vila, aldeia ou mosteiro ou a vila ou cidade.233 O mesmo não acontece em Espanha onde, segundo Maravall, um dos primeiros vocabulários de castelhano publicados (1646) define “burgués” (“burgalés”, 
segundo o próprio) como “el mercader rico y poderoso”.234 Com efeito, em Portugal, a expressão burguesia parece conhecer uma introdução bastante tardia. Uma análise dos Diários dos Debates Parlamentares das sessões relativas ao período de vigência da Monarquia Constitucional (1821-1910) serve de barómetro do fenómeno. A partir deles conclui-se que a primeira referência data de 1841, tornando-se a partir daí bastante frequente. Pelo contrário, como vimos na primeira parte do capítulo, no período em análise, as categorias que remetem para a natureza posicional ou sócio topográfica, como “estado do meio”, “mediania” e “estado mediano”, parecem ser bastante comuns no vocabulário social. Bluteau, por exemplo, no seu dicionário dá 
uma longa e minuciosa definição para “estado do meio” que praticamente decalca do genealogista Vilas Boas Sampaio. Da mesma forma que o vocábulo “mediano” equivale a 

“meão”, um “homem mediano” é um indivìduo que ocupará na escala social uma posição 

intermédia, visto não ser “[n]em de baixo nascimento, nem ilustre” e “mediania” significa mediocridade, correspondendo a um estado entre dois excessos, a falta e a superfluidade.235                                                   230 Armindo de Sousa, “A socialidade…, 408. Segundo o autor a palavra foi usada pelo cronista Fernão Lopes na Crónica de D. João I, 2.ª parte, capítulo 96. 231 Rafael Bluteau, Vocabulário…, vol. 2, 210-211. 232 Joaquim de Santa Rosa de Viterbo, Elucidário (Lisboa: Oficina de Simão Tadeu Ferreira, 1798), vol. 1, 215. 233 António de Moraes Silva, Dicionário da Língua Portuguesa (Lisboa: Tipografia Lacerdina, 1813), vol. 1, 307. 234 José Antonio Maravall, Poder…, 294. 235 Rafael Bluteau, Vocabulário…, vol. 5, 385. 
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 Tudo o que dissemos até aqui fundamenta a nossa opção terminológica. Falaremos de grupos intermédios e não de burguesia. Com efeito, pretendemos manter-nos fiéis à tradição linguística portuguesa e optar por um vocabulário que remete para a matriz posicional de um grupo, mas simultaneamente fugir à multiplicidade de significados para que nos remete, por 
exemplo, a categoria de “estado do meio” ou “mediania”. Preterimos também o conceito 
sociológico de “burguesia” pela forte conotação ideológica, dada a referência pelo menos implícita à teoria marxista, que se impôs de forma persistente na historiografia francesa, tendo sido subscrito pelos mais prestigiados historiadores.236 É que, em Portugal, o termo, além de ambíguo, afigura-se anacrónico para o período em análise. Mesmo partindo do pressuposto de que é sempre difícil nomear bem um objeto com uma natureza heterogénea, quisemos explicitar os critérios que nortearam e fundamentaram a nossa opção terminológica, que não é fruto de uma escolha aleatória ou resultado da casuística. Antes, procura construir-se com referência (mas sem reverência) ao vocabulário da época. 
                                                 236 Jean-Pierre Chaline, “Entre l'histoire sociale et la sociologie: L'étude de la bourgeoisie”, in Histoire Sociale, Histoire Globale? Actes du Colloque des 27-28 Janvier 1989, dir. Christophe Charle (Paris: Éditions de la Maison des Sciences de L'Homme, 1993), 151. 
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2 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS: O MODELO DE ANÁLISE, A FONTE E OS CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DOS GRUPOS INTERMÉDIOS   2.1 O problema do modelo e das categorias de análise    Qualquer abordagem à estrutura social deve ser precedida de uma discussão do modelo e das categorias de análise. No nosso caso a reflexão afigura-se-nos ainda mais imperativa e incontornável. É que, dissemo-lo já, o nosso estudo debate-se inevitavelmente com um problema metodológico-conceptual: as suas balizas cronológicas situam-no na transição do Antigo Regime para o Liberalismo e, como tal, levanta-se o problema do modelo, ou melhor, do não-modelo, 
pois a “sociedade já não espelha o modelo dominante que antes a tipificou, mas também não se 

define ainda pelo modelo em que desembocará esse perìodo de transição”.237 Trata-se de um período de coexistência entre herança e novidade. Um período de desestruturação que é, simultaneamente, de construção, a que se segue um outro que é de construção e que se referencia, muitas vezes, ao desestruturado. Por esse motivo a questão impõe-se: Que categorias sociológicas e, por conseguinte, que modelo de análise, traduzirá melhor a realidade social portuguesa nos finais do século XVIII e inícios do século XIX? Um modelo de ordens ou de classes?  Relativamente ao modelo e categorias de análise dominantes no Antigo Regime, importa contextualizar o debate e traçar em linhas gerais os marcos mais importantes desta discussão. Refira-se que o debate da questão foi fortemente condicionado pelo horizonte metodológico e conceptual dos anos 60 definido no seio de duas conferências rivais sobre estratificação social: a primeira, realizada no ano de 1966 em Paris, foi organizada por Roland Mousnier; a segunda, decorreu em 1967, em Saint-Cloud e foi organizada por Ernest Labrousse.238   A conferência organizada por Labrousse, marcado pela influência do pensamento marxista, caracterizou-se por um consenso generalizado sobre os fundamentos da análise social                                                  237 Fernando Marques da Costa, “Estruturas sociais e vocabulário social”, in Do Antigo Regime ao Liberalismo (1750-1850), org. Fernando Marques da Costa, Francisco Contente Domingues, Nuno Gonçalo Monteiro (Lisboa: Vega, 1989), 185. 238 Peter Burke, “The language of orders in early modern Europe”, in Social Orders and Social Classes in Europe since 1500: Studies in Social Stratification, ed. M. L. Bush (Londres; Nova Iorque; Longman, 1992), 1; José Damião 
Rodrigues, “A estrutura social”, in Portugal: Da Paz da Restauração ao Ouro do Brasil, coord. Avelino de Freitas de Meneses, vol. VII da Nova História de Portugal, dir. Joel Serrão; A. H. de Oliveira Marques (Lisboa: Editorial Presença, 2001), 405. 
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que devia assentar mais na realidade objetivada do que nas palavras. De outro modo e concretizando, a análise devia considerar, não tanto aquilo que os teóricos dizem sobre a sociedade, nem mesmo sobre o que os contemporâneos pensam, mas sobretudo em fatores objetivos ou critérios reais de pertença social, como a riqueza e a função.   Reportemo-nos agora ao legado de Mousnier, cujos escritos tiveram grande impacto nos estudos sobre a sociedade no Antigo Regime. O autor postulou que a sociedade no Antigo Regime era uma sociedade de ordens.239 As suas definições de sociedade de ordens e de classes influenciaram em grande medida o pensamento dos historiadores e a produção historiográfica. Segundo o autor, a pedra de toque numa sociedade de ordens ou estados são as funções sociais. Os grupos sociais estão organizados, não segundo a fortuna e capacidade de consumo dos seus membros, mas segundo a consideração, a honra, a dignidade que a sociedade associa a funções sociais, que são largamente independentes do seu papel económico e da relação com a produção de bens materiais. Na sociedade de classes, por sua vez, a hierarquização decorre do papel desempenhado na produção dos bens materiais e do dinheiro ganho neste desempenho.240 Ora, Mousnier tem sobretudo duas fontes de inspiração primordiais: os advogados seiscentistas e a escola sociológica funcionalista de Talcott Parsons que aceitam o contraste essencial entre dois tipos de estrutura social, a sociedade de classes e a sociedade de estados. Precisa-se a distinção fundamental: na sociedade de classes a noção de classe assenta na realidade tangível da riqueza, sendo o status e o poder correlativo daquela, na sociedade de estados a riqueza e o poder andam a reboque do status, e as oportunidades sociais são determinadas pela consideração ou honra. Os estados, ao contrário das classes, são comunidades às quais corresponde uma definição legal e privilégios legais efetivos.241  Posteriormente, em 1988, um conjunto de especialistas reuniu em Manchester a fim de retomar o debate. Grande parte dos contributos deste encontro tendem a atacar e desmistificar as esquematizações universais e dogmáticas e a rever as conceptualizações sociológicas, abrindo espaço à interpenetração de modelos e categorias de análise. Antes de abordarmos os principais contributos para esta discussão é justo considerar que o próprio Mousnier havia reconhecido a impureza da maioria das sociedades perante uma tipologia. Seria possível, na sua                                                  239 Roland Mousnier, Les Hiérarchies Sociales de 1450 à nos Jours (Paris: Presses Universitaires de France, 1969). 240 Apresentação, in Problemas de Estratificação Social, Actas. Colóquio Internacional (1966), org. Roland Mousnier (Lisboa: Edições Cosmos, 1988), 12; Roland Mousnier, Les Hiérarchies..., 19; William Doyle, “Myths of order and 
ordering myths”, in Social Orders and Social Classes in Europe since 1500: Studies in Social Stratification, ed. M. L. Bush (Londres; Nova Iorque: Longman, 1992), 218 e ss. 241 Peter Burke, “The language…, 2-3. 
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ótica, encontrar numa mesma sociedade categorias de ordens e de classes, cabendo ao historiador identificar o princípio de estratificação dominante e que a define como um todo. Tomando como exemplo a sociedade francesa dos séculos XVI e XVII, o autor viu nascer lentamente uma interferência de classes numa sociedade que permaneceu fundamentalmente de ordens.242 No mesmo encontro, Ivo Schöffer havia afirmado não ser expectável encontrar nas sociedades muito evoluídas da Europa nenhuma das formas de estratificação em estado puro e em regime de exclusividade. Na sua ótica, elas não se excluem mutuamente pelo que as soluções mistas com uma tendência mais ou menos pronunciada são hegemónicas. Sociedade de ordens ou sociedade de classes, diz, é um problema de intensidade.243  Vejamos agora os argumentos esgrimidos em Manchester. Peter Burke, por exemplo, adverte para a necessidade de ter em conta que a natureza do modelo tripartido é mais normativa do que descritiva. Paralelamente ao modelo normativo existe uma multiplicidade de representações da sociedade que não obedecem ao esquema estamental por proporem mais do que três camadas, introduzirem subdivisões num esquema que, na essência, permanece tripartido, ou recorrerem a modelos completamente diferentes do das tradicionais três ordens.244 Peter Burke põe em causa aquilo que designa de ídolo do sincronismo, discutido no capítulo 1, e o ídolo do legalismo, isto é, o pressuposto de que as pessoas se comportam de acordo com o que a lei define. Não sendo indiferente ao seu impacto, o autor entende que o comportamento social não pode ser explicado somente pelo enquadramento legal.245 Quando se tem em vista a comparação das hierarquias sociais e a descrição das mudanças ao longo do tempo é necessário usar modelos analíticos, como os modelos de ordens e de classes, que, apesar de implicarem sempre uma simplificação da realidade, são (ambos) úteis para dissecar as sociedades europeias do período moderno. Muito embora admita que, se tivesse de escolher, escolheria o modelo de ordens, por ser o menos enganador.246   M. L. Bush, por sua vez, entende que as ordens eram fundamentalmente uma declaração política que estabelecia a relação ideal entre sociedade e Estado, não um dispositivo                                                  242 Roland Mousnier na discussão da comunicação de Karl Bosl, “Castas, ordens e classes na Alemanha”, in Problemas de Estratificação..., 31-32; William Doyle, “Myths…, 218. 243 Ivo Schöffer, “A estratificação social na República das Provìncias Unidas no século XVII”, in Problemas de Estratificação Social, Actas. Colóquio Internacional (1966), org. Roland Mousnier (Lisboa: Edições Cosmos, 1988), 145-146. 244 Peter Burke, “The language…, 6. 245 Peter Burke, “The language…, 8-9. 246 Trata-se de escolher um mal menor porque como, em jeito de comparação, reconhece: “Like democracy, it seems despite all its faults to be the least dangerous solution to our problems”. Peter Burke, “The language…, 12. 
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para explicar as relações sociais. Como modelo de explicação da estratificação social, o modelo das ordens tem bastantes fragilidades, nomeadamente, o facto de não explicar os conflitos sociais; de criar um grupo como a plebe que se afigura extremamente alargado e indiferenciado; não fazer jus à complexidade de relações no interior da nobreza que tende a ser apresentada como um grupo coerente e homogéneo; simplificar demasiado a realidade ao apresentar uma clara distinção entre nobreza e plebe; e ignorar fontes básicas de estratificação social percebidas pelos contemporâneos, nomeadamente, as distinções entre proprietários e não proprietários, ricos e pobres. No entanto, depois de colocar em evidência as deficiências e fragilidades do modelo de ordens, reconhece que, quando se pretende estudar a nobreza, esta conceptualização é mais satisfatória do que a de classes. Isto porque no caso da nobreza o estatuto não é definido pela riqueza nem pela posse de meios de produção. Está definido juridicamente e transmite-se de forma automática através do nascimento, condição de pertença a esta camada.247 Depreende-se que o mesmo não será válido, por exemplo, para a análise do terceiro estado.  Mais radical, William Doyle não só admite a coexistência entre ordens e classes como adverte para o efeito de distorção da realidade que qualquer categorização exclusivista cria. Para este autor, a sociedade de ordens foi um mito, que nunca se tornou realidade.248 Na sua opinião, não reconhecer a importância das diferenças económicas representa um retrocesso, que não contribuiu para o conhecimento das sociedades do Antigo Regime.249 O autor desconstrói o paradigma de uma sociedade moderna de ordens como foi definido por Mousnier, começando por contextualizá-lo e perspetivá-lo como politicamente tendencioso, já que pretendia ser uma resposta à análise marxista.250 Em segundo lugar, William Doyle alerta para a fragilidade dos alicerces da construção, já que os seus pontos de apoio são limitados do ponto de vista do número, natureza e alcance. Concretizando: Mousnier elege como praticamente único ponto de apoio Loyseau que era advogado e escrevia sobretudo para o seu grupo social. Quanto à sua natureza e alcance, como vimos, considera que a maioria da população tinha um sentido da hierarquia social, mas é redutor identificar esse sentido através das fórmulas legais e oficiais a                                                  247 M. L. Bush, “An anatomy of nobility”, in Social Orders and Social Classes in Europe since 1500: Studies in Social Stratification, ed. M. L. Bush (Londres; Nova Iorque: Longman, 1992), 26-46. 248 William Doyle, “Myths…, 228. 249 William Doyle, “Myths…, 222. 250 Fernando Marques da Costa corrobora a perspetiva e refere que a rutura da hegemonia do paradigma historiográfico marxista ganhou uma importância simbólica que sobreleva a operativa. Acrescenta ainda que se é certo que a revisão do modelo marxista se faz sobretudo no domínio da história medieval, não é menos verdade que a rutura adquire uma dimensão de totalidade, atendendo à extrapolação que é feita para o Antigo Regime na sua 
generalidade. Fernando Marques da Costa, “Estruturas…, 184-185. 
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que poucos tinham aceso; a maioria viveria na completa ignorância e indiferença relativamente às leis.251 Mas de todas a maior objeção ao modelo da sociedade de ordens decorre da absoluta omissão da riqueza enquanto mecanismo de diferenciação social.252 O autor não só admite que a sociedade de classes nasceu dentro da sociedade de ordens, como interpreta a Revolução de 1789 como um conflito de diferentes tipos de sociedade (e não como um conflito de classes).253  Antes, mas sobretudo depois deste encontro, vários autores têm postulado a interpenetração dos modelos. Em 1994, por exemplo, Keith Wrightson sustentou que “To write back into the early modern period the class identities of the later eighteenth or nineteenth century would be as anachronistic as to insist upon the prolongation into the seventeenth century of the exclusive claims to social meaning of earlier conceptions of society. Early modern England encompassed both realities; the one fading slowly, the other stiring and quickening into life”.254  No que diz respeito à nossa análise, não pretendemos negar que a sociedade moderna portuguesa estivesse do ponto de vista legal dividida em ordens e, consequentemente, que alguns gozassem de mais privilégios do que outros, mas recorrendo ao argumento de Peter Burke, sublinhamos que o modelo é mais normativo do que descritivo.255 Demonstramos na primeira parte do trabalho como esta asserção é verdadeira para Portugal. Ora, o sistema jurídico influencia a perceção e a prática social, mas não é o seu único fundamento. Admitimos, com William Doyle, que elevar as ordens como critério exclusivo e recusar reconhecer a importância das diferenças económicas não promove o conhecimento das sociedades pré-industriais. Consideramos o modelo de análise baseado nas ordens por si só pouco ajustado para nos debruçarmos sobre a realidade social portuguesa de finais do século XVIII e inícios do século XIX. Assim, mesmo considerando que no período em análise, a sociedade portuguesa se organizava formalmente em ordens, propomo-nos dissecá-la a partir de categorias sociológicas que se aproximam mais de classes do que de ordens ou estados.  Mas que entendimento fazemos deste conceito? Não podemos esquecer que a palavra é verdadeiramente proteiforme. No senso comum, na esfera política ou no âmbito das ciências sociais, o termo encerra diferentes significados. Na própria sociologia associa-se à mesma                                                  251 William Doyle, “Myths…, 219-220. 252 William Doyle, “Myths…, 221. 253 William Doyle, “Myths…, 228. 254 Keith Wrightson, “„Sorts of people‟ in Tudor and Stuart England”, in The Middling Sort of People: Culture, Society and Politics in England, 1550-1800, ed. Jonathan Barry; Christopher Brooks (Hampshire; Londres: Palgrave Macmillan, 1994), 51. 255 Peter Burke, “The language…, 5. 
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terminologia diferenças teóricas e até ideológicas de fundo. Propomo-nos agora aludir, ainda que de forma sintética, aos instrumentos conceptuais e metodológicos do ramo da sociologia da estratificação e das classes sociais e aos respetivos modelos explicativos. Poderá parecer supérfluo, mas entendemos que se queremos fazer história social temos de abrir espaço para a discussão dos modelos e das ferramentas de trabalho, que se materializam em conceitos e metodologias de trabalho da ciência social. Por outras palavras, não pretendemos fazer história social de costas voltadas para a sociologia. Por forma a evitar equívocos, explicitaremos o significado da terminologia a usar e o enquadramento teórico que se pretende seguir.  Um dos grandes paradigmas teóricos na abordagem das classes é a teoria das classes sociais desenvolvida pela sociologia marxista. Em termos de análise social, Marx definiu classe de acordo com o lugar ocupado pelo indivíduo nas relações de produção e da sua relação com os meios de produção. Assim, para Marx, uma classe é um grupo de pessoas que partilha uma posição comum face aos meios de produção e a relação entre as classes é, por definição, uma relação de exploração. O modelo de classes que Marx propõe é dicotómico, pois pressupõe que todas as sociedades se edificam com base na oposição entre duas classes sociais antagónicas: aqueles que possuem e aqueles que não possuem meios de produção. É a teoria do conflito.256 As fragilidades do modelo são evidentes. Ao conferir às relações de produção o estatuto de coordenadas da posição social, esta teoria tende a reduzir o campo social ao económico (economicismo).257 Além disso, as relações sociais são muito mais complexas do que o modelo de Marx antecipa.  Um segundo paradigma assenta na teoria da estratificação social que parte dos pressupostos definidos por Durkheim, posteriormente desenvolvidos pelos estrutural-funcionalistas Kingsley Davis, Wilbert E. Moore e Talcott Parsons. Estas teorias sustentam que as desigualdades sociais e, por consequência, a estratificação social são uma necessidade funcional do sistema social pelo que todas as sociedades seriam inevitavelmente estratificadas e hierarquizadas.258 A sociedade é hierarquizada em função da importância que cada indivíduo tem,                                                  256 Anthony Giddens, Sociologia (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997), 267-268; Emília Araújo et al., Introdução à Sociologia das Classes e da Estratificação Social (Ermesinde: Edições Ecopy, 2009), 43-44; Manuel 
Carlos Silva, “Classe social: condição objectiva, habitus e acção colectiva”, in Pierre Bourdieu. A Teoria da Prática e a Construção da Sociologia em Portugal, org. José Madureira Pinto; Virgílio Borges Pereira (Porto: Edições Afrontamento, 2007), 94 e 107.  257 Maria Cidália Queiroz, “A teoria das classes sociais em Bourdieu: primado das relações de concorrência sobre as 
de subversão. Qual o efeito social desta teoria?”, in Pierre Bourdieu. A Teoria da Prática e a Construção da Sociologia em Portugal, org. José Madureira Pinto; Virgílio Borges Pereira (Porto: Edições Afrontamento, 2007), 61. 258 Assume-se como premissa fundamental que “não há sociedade sem classe, ou 'não-estratificada'” e a 
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normalmente definida através da sua profissão, para o desenvolvimento da mesma. A esta luz, o funcionamento espontâneo/natural e inconsciente da sociedade leva à diferenciação que, por sua vez, é interiorizada através da socialização dos indivíduos que incorporam a necessidade de respeitarem o seu lugar na sociedade e corresponderem ao que se espera deles.259 As críticas a esta abordagem decorrem do caráter apologético e legitimador em relação à diferenciação social, na medida em que naturaliza as desigualdades que assume como um dado inelutável e que, em última análise, contribuem para a coesão social. A teoria da estratificação ignora ou lateraliza o conflito, centrando a sua atenção no continuum de estatutos com os seus respetivos estilos de vida e tipos de consumo. Outra crítica decorre do pendor tautológico das explicações, que tendem a dar por prova o que carece de ser provado e a assentar numa circularidade de raciocínio que pode inquinar a pesquisa: define-se que uma posição é alta porque é funcionalmente importante e é funcionalmente importante porque é alta.260  Para Max Weber, tal como Karl Marx, as classes baseiam-se em condições económicas objetivas.261 Seguindo uma visão menos determinista do que a proposta por Marx, Max Weber 
define classe como “qualquer grupo de pessoas que se encontrem na mesma situação de 

classe”.262 Para este sociólogo a posição global de um grupo é definida pela combinação das posições na ordem económica (classe), na ordem social (status) e na ordem política (partido), ou de outra maneira, da capacidade económica (património e rendimentos), prestígio (educação, profissão, origem e estilo de vida) e da capacidade de exercer ou influenciar o poder.263 Ao contrário do que defende a teoria marxista, que considera apenas as classes, e da funcionalista, que considera sobretudo os grupos de status, Max Weber propõe uma estratificação que leva em linha de conta os três eixos de desigualdade: as desigualdades económicas, as desigualdades de prestígio e as desigualdades de poder. Estes três níveis estão associados, mas a sua relação não                                                                                                                                                
“necessidade universal de estratificação em qualquer sistema social”. Kingsley Davis; Wilbert E. Moore, “Alguns 
princìpios de estratificação”, in Estrutura de Classes e Estratificação Social, org. Otávio Guilherme C. A. Velho et al. (Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1966), 114. 259 Emília Araújo et al., Introdução…, 51-52; Manuel Carlos Silva, “Classe social…, 93-94. 260 Sobre as críticas a esta leitura, leia-se Emília Araújo et al., Introdução…, 55; Manuel Carlos Silva, “Classe social…, 96-97 e 107. 261 Anthony Giddens, Sociologia…, 269. Note-se que, neste ponto particular, Max Weber distingue-se de Karl Marx por considerar uma maior variedade de fatores económicos importantes para a formação das classes. Anthony Giddens, 
Sociologia…, 269 262 Max Weber, “Classe, 'status', partido”, in Estrutura de Classes e Estratificação Social, org. Otávio Guilherme C. A. Velho et al. (Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1966), 63. 263 Max Weber, “Classe…, 63; Emìlia Araújo et al., Introdução…, 46-47. 
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é direta nem determinista, mas de relativa autonomia.264 Com efeito, os três eixos de diferenciação social, que não constituem compartimentos estanques, podendo ser reversíveis, mutuamente convertíveis e até sobrepor-se, abrem caminho a uma visão pluricausal e multidimensional de classe.265  É nesta linha que nos propomos desenvolver a análise aos grupos intermédios, ou seja, à luz das novas conceptualizações sociológicas que alteraram profundamente a ideia de estratificação social no sentido de considerar a sua pluridimensionalidade e os níveis diferenciados, mas complementares, de análise. Esta reconceptualização do conceito de classe que passou a considerar a sua multidimensionalidade foi iniciada por teóricos marxistas, como Poulantzas e Althusser, tendo sido desenvolvida por Bader e Benschop, Benschop, Crompton e Wright.266   Parte-se do princípio de que a análise dos grupos se rege não por uma causalidade simples e linear determinada por um fator único, mas por uma causalidade estrutural, uma rede de fatores e variáveis interdependentes. Entre estes autores destacamos a perspetiva particularmente fecunda de Bourdieu. No panorama historiográfico português o enfoque foi adotado por Armindo de Sousa na abordagem sobre a burguesia nos séculos XIV e XV.267 Pierre Bourdieu perspetiva o espaço social como multidimensional, ou seja, constituído por uma série de campos e subcampos específicos e autónomos que resultam da pluralidade de competições que se organizam em cada um desses campos e subcampos, com vista à obtenção do tipo específico de capital de cada um deles.268 No fundo, o espaço social pode ser construído (e, por isso também, reconstituído) a partir da identificação de todos os espaços, da sua lógica e hierarquia específica, nos quais cada agente ocupa um lugar determinado.269 A posição dos agentes no espaço social pode ser definida por uma espécie de acumulação ponderada da posição ocupada nos diferentes campos ou na distribuição dos poderes atuantes em cada um destes campos específicos.270 Em suma, classe define-se pelo montante resultante da soma de diversos tipos de capital, como sejam o económico, o cultural, o social e o simbólico.271 No                                                  264 Emília Araújo et al., Introdução…, 46-47. 265 Manuel Carlos Silva, “Classe social…, 95 e 100-101. 266 Manuel Carlos Silva, “Classe social…, 94, 99 e 104. 267 Armindo de Sousa, “A socialidade (estruturas, grupos e motivações)”, in A Monarquia Feudal (1096-1480), coord. José Mattoso, vol. 2 de História de Portugal, dir. José Matoso (Lisboa: Editorial Estampa, 1993), 405. 268 Maria Cidália Queiroz, “A teoria…, 59-60. 269 Maria Cidália Queiroz, “A teoria…, 60. 270 Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power (Cambridge: Polity Press, 2008 (1991)), 230. 271 Pierre Bourdieu, Language..., 230. 
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entanto, e apesar da relativa autonomia entre os campos é possível observar uma hierarquia entre estes, dado que o campo económico tende a impor a sua estrutura aos outros.272 Note-se que reconhecer o papel mais determinante do capital económico na estruturação das desigualdades não equivale a rejeitar a eficácia específica de outros contextos na produção das desigualdades de classe, ou a sustentar que uma mesma posição nas relações de produção seria fator determinante capaz de impor de forma mecânica e definitiva uma semelhança nas práticas dos agentes ou, mais genericamente, uma hipotética coesão do grupo.273 Com efeito, a perspetiva de Bourdieu rompe com o paradigma marxista ao enveredar por um distanciamento crítico relativamente ao objetivismo puro e determinista que representa as classes sociais como conjuntos homogéneos, bem definidos e delimitados que resultam da repartição automática em função de um critério objetivo e exclusivo, como é a relação com os meios de produção.274 Centrando-se em critérios objetivos, a sociologia marxista descura as subjetividades, práticas e estratégias dos atores sociais – que perspetiva como simples reflexo das estruturas –, nomeadamente, a questão da consciência que os agentes têm da sua própria identidade, assim como a sua perceção acerca de outros agentes, a forma como percecionam e constroem subjetivamente a realidade.275 Bourdieu, pelo contrário, investe na investigação das formas de consciência que os agentes têm da sua própria classificação e da dos outros, dos modos como percecionam a sua situação concreta e se situam na relação com os outros, relativamente aos quais constroem relações de proximidade ou afastamento, semelhança ou diferença. Esta consciência é parte integrante da realidade dos agentes e, por isso mesmo, da própria realidade social objetiva. Real e atuante, ela orienta o agir concreto dos agentes sociais em busca da concretização de resultados esperados.276 No entanto, considerar esta dimensão não é o mesmo que recusar o ponto de vista objetivista das classes sociais e afirmar uma subjetividade independente de qualquer determinação objetiva. Bourdieu recusa o objetivismo como o subjetivismo. É que, na sua ótica, os indivíduos pensam e percebem, mas a consciência reporta-se a um contexto, aos condicionalismos e relações de força das estruturas objetivas nas quais                                                  272 Bourdieu sustenta que o espaço social é “an open set of relatively autonomous fields, fields which are more or less strongly and directly subordinate, in their functioning and their transformations, to the field of economic production”. Pierre Bourdieu, Language..., 245. 273 Maria Cidália Queiroz, “A teoria…, 60-61. 274 Maria Cidália Queiroz, “A teoria…, 67; Manuel Carlos Silva, “Classe social…, 109. 275 Maria Cidália Queiroz, “A teoria…, 67; Manuel Carlos Silva, “Classe social…, 109. 276 Maria Cidália Queiroz, “A teoria…, 67; Manuel Carlos Silva, “Classe social…, 109. 
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estão inseridos.277 Como refere Manuel Carlos Silva, o contributo de Bourdieu sobre o conceito de classe decorre da fecunda estratégia teórico-metodológica e epistemológica que rompe com velhas dicotomias e oposições, nomeadamente a oposição “entre o objectivo e o subjectivo, entre relação de forças objectivas, na terminologia marxista, e a legitimidade subjectivamente consentida em termos weberianos – cujos legados não renega, mas supera”.278 Para superar a visão unilateral e truncada da realidade inscrita nestas duas conceções do social, rompe com o objetivismo, que apreende os factos sociais como coisas exteriores aos agentes, e com o subjetivismo, que se limita a apreender os factos sociais como realidades mentais que apenas existem na cabeça dos agentes.279 Bourdieu engendra uma estratégia teórica no sentido de fornecer uma visão sintética entre o que ele designa como física social, que se preocupa em medir as forças objetivas externas que pesam sobre os agentes, com relevo para os fatores económicos, que são o fundamento material das diferenças distintivas, e a fenomenologia ou semiologia social, interessada sobretudo na descrição das diferenças sociais tais como elas são percebidas e vividas, ou seja, diferenças de significação entre as diversas práticas e consumos constitutivos dos estilos de vida.280 Distancia-se tanto de um nominalismo relativista como de um realismo do inteligível no que diz respeito às classes sociais. O primeiro nega as diferenças sociais reduzindo-as a puros artefactos teóricos, os segundos assumem-nas como conceitos reificados, sendo o conhecimento teórico um mero reflexo do mundo real. Assume a existência de um espaço social objetivo onde é possível estabelecer distâncias e proximidades, mas nega a existência de classes sociais como grupos reais, o que não equivale a não admitir, nem tentar explicar a probabilidade dos indivíduos, por homologia, se constituírem como grupos.281 Através da introdução do conceito mediador de habitus procura articular a dimensão objetiva e subjetiva, pôr em causa a artificial e estéril oposição entre estrutura e ação, demonstrando que as condições sociais de existência são subjetivamente interiorizadas nos e pelos atores sociais.282 Em suma, Pierre Bourdieu desenvolve uma conceção multidimensional e sintética de classe. Ao considerar a posição de cada ator social nos diversos campos do espaço social ou diversas espécies de capital, alarga o conceito de classes para dimensões não                                                  277 Maria Cidália Queiroz, “A teoria…, 68; Manuel Carlos Silva, “Classe social…, 109. 278 Manuel Carlos Silva, “Classe social…, 109. 279 Maria Cidália Queiroz, “A teoria…, 69. 280 Manuel Carlos Silva, “Classe social…, 100 e 109; Maria Cidália Queiroz, “A teoria…, 69. 281 Pierre Bourdieu, Language..., 232.  282 Manuel Carlos Silva, “Classe social…, 104 e 109. 
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económicas.283  Assim, como dissemos, mesmo considerando que no período e espaços considerados, a sociedade portuguesa se traduzia em ordens e estados, propomo-nos dissecá-la a partir de categorias sociológicas que se aproximam mais de classe do que de ordem ou estado. Não uma classe no sentido marxista, mas uma classe que se define num espaço multidimensional que dá relevo ao estatuto, mas também aos aspetos económicos, sem lhe atribuir um caráter absoluto nem determinista. Subscrevemos, portanto, a noção proposta por Pierre Bourdieu que define a 
classe objetiva como um “Conjunto de agentes sociais que estão colocados em condições de existência homogéneas e produzem sistemas de disposições homogéneas, uns e outros geradores de práticas semelhantes; os quais agentes possuem propriedades comuns, umas 
“objectivadas”, inclusive garantidas juridicamente (posse de bens e ou de poderes), outras 

“incorporadas”, como os habitus de classe (e, particularmente, os sistemas de categorias classificatórios)”.284 Aliás, definimos como fim último de todo o nosso trabalho aferir se no período e espaço considerados os grupos intermédios funcionavam como uma classe social, nesta aceção particular. Se são dotados de uma identidade social. Para esse efeito, é necessário que os seus membros partilhem condições de vida semelhantes, que lhes imponham comportamentos psicossociais idênticos, habitus, que se acabarão por se materializar no gosto e, por conseguinte, no consumo e num determinado estilo de vida.   2.2 A fonte: Inventários de bens   Antes de avançarmos, debruçar-nos-emos sobre a fonte que serve de base ao nosso estudo, os inventários de bens. Propomo-nos refletir sobre a sua natureza, condições de produção e características, elementos centrais quando se pretende avaliar o seu valor. Importa destacar os seus pontos fortes, mas também as suas limitações e fragilidades. Efetivamente, a maioria dos processos alvo de estudo são inventários orfanológicos, que se realizavam obrigatoriamente sempre que um defunto deixava pelo menos um filho menor, ou seja, com idade inferior a 25 anos.285 O processo decorria sob a supervisão do juiz dos órfãos.                                                  283 Manuel Carlos Silva, “Classe social…, 104-105. 284 Pierre Bourdieu, A Distinção: Uma Crítica Social da Faculdade do Juízo (Lisboa: Edições 70, 2010 (1979)), 177. 285 O Título 88.º do Livro I das Ordenações Filipinas regulamenta as funções dos Juízes dos Órfãos, em particular, e de todos os intervenientes num processo desta natureza, em geral, bem como grande parte dos aspetos a 
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Importa ressalvar que a existência de filhos menores à data da morte de um dos pais não era a única condição legal que implicava a realização de inventário. Outras situações, como a presença de um ausente ou demente entre os herdeiros, ou o facto do cônjuge sobrevivente voltar a casar, determinavam a obrigatoriedade deste mecanismo para efeitos de partilha de bens. No caso de os herdeiros serem maiores e do expediente resultar da vontade dos herdeiros, não se revestindo de caráter obrigatório e compulsivo, o processo, semelhante ao dos órfãos, decorria na dependência da Correição Cível. A nossa amostra contempla alguns inventários realizados sob a supervisão desta instituição. Por esse motivo referir-nos-emos a inventários de bens ou inventários post mortem e não a inventários orfanológicos. A circunstância do processo de inventário resultar, em muitos casos, de um imperativo legal com caráter compulsivo e o facto de decorrer sob a supervisão dos tribunais influenciam a natureza, características e, consequentemente, o valor desta fonte histórica. O fim último de todo o processo consistia na salvaguarda dos interesses dos órfãos. De facto, caberia ao tutor do órfão administrar a legítima que coubesse ao menor na partilha e zelar para que esta lhe fosse entregue intacta ou até acrescentada quando atingisse a maioridade (ou seja, quando completasse 25 anos, casasse ou obtivesse carta régia de emancipação).286 Assim se assegurava a estabilidade do património no momento da transmissão intergeracional.287  A lei definia que o inventário deveria contemplar todos os bens móveis e de raiz, bem como todas as dívidas ativas e passivas.288 Cada item era avaliado por louvados e o seu valor registado no inventário. Este procedimento amplia de forma significativa o potencial deste tipo de documentação enquanto fonte histórica, uma vez que faculta informação sobre o valor monetário dos diversos bens avaliados. Este facto, permite que os inventários de bens, em Portugal, facultem ao historiador uma imagem bastante completa e rigorosa do património de uma família no momento da morte do inventariado/a, constituindo uma fonte privilegiada para o estudo dos níveis de riqueza, da composição do património e consumo dos agregados.289                                                                                                                                                considerar na sua tramitação, prazos e sanções a aplicar em caso de incumprimento. 286 Chama-se legítima a porção da herança que cabia a cada um dos filhos ou herdeiros necessários. 287 Nuno Luís Madureira, “Inventários: Aspectos do consumo e da vida material em Lisboa nos finais do Antigo 
Regime” (tese de mestrado, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 1989), 12. 288 Ordenações Filipinas, Livro I, Título 88, § 4. 289 Não se pense que falar de inventários de bens equivale a falar em valores monetários. Micheline Baulant advertiu já para este facto apontando que, em princípio, os valores não figuram nos inventários holandeses, ingleses, franceses e americanos. Micheline Baulant, “Typologie…, 39. A ausência de registo dos bens de raiz foi assinalada por vários autores como uma das mais importantes lacunas dos inventários de outros países como Inglaterra e França. Para os inventários ingleses, veja-se Lorna Weatherill, Consumer Behaviour and Material Culture in Britain. 
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No entanto, destacamos algumas lacunas no registo dos bens de raiz, uma vez que o enquadramento legal definia para os prazos em vidas e vínculos um regime diferenciado, permitindo que, em alguns casos, não fossem avaliados nem entrassem na partilha dos bens.290 É preciso ter em conta que o inventário não nos fornece o património real da família, mas a parte que legalmente está sujeita a partilhas. Esta é uma das mais importantes lacunas dos inventários porque leva à subestimação da soma da fazenda e acarreta um grau de distorção considerável na imagem da composição do património dos indivíduos detentores deste tipo de bens. No entanto, não serão certamente muitos os casos em que este tipo de bens não se declarou, uma vez que os juristas recomendavam que fosse objeto de descrição e louvação tudo o que pudesse ser objeto de herança, “mesmo os prasos de vidas, e morgados, que não são herança, quando os emphyteutas e administradores são menores de 25 anos, ou ausentes, ou outras algumas pessoas, que, conforme o Direito, estão sujeitas á jurisdicção do Juiz dos Orphãos por causa da administração d'estes bens”.291  Da mesma forma se recomendava que se louvassem, para entrar em partilha, quaisquer benfeitorias feitas nesta qualidade de bens, realizadas na constância do matrimónio dos pais.292 Do levantamento que fizemos e do confronto com os testamentos dos inventariados onde,                                                                                                                                                1660-1760 (Londres: Routledge, 1988), 2, e para os inventários franceses, leia-se J. Cornette, “Le Paris des inventaires aprés décès, XVIIe-XVIII siècles”, Revue D'Histoire Moderne et Contemporaine, n.º 36 (1989): 481; 
Micheline Baulant, “Enquête sur les inventaires aprés décès autour de Meaux aux XVIIe et XVIIIe siècles”, in Probate Inventories, ed. Ad Van Der Woude; Anton Schuurman (Wageningen: A. A. G. Bijdragen, 1980), 146. Por esse motivo os estudos que têm incidido sobre os níveis e a composição da riqueza em Portugal têm partido dos inventários orfanológicos. Veja-se, por exemplo, Maria Manuela Rocha, Propriedade e Níveis de Riqueza: Formas de Estruturação Social em Monsaraz na Primeira Metade do Século XIX (Lisboa: Edições Cosmos, 1994); Jorge 
Pedreira, “Os homens de negócio da praça de Lisboa de Pombal ao vintismo (1755-1822)” (tese de doutoramento, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1995); Nuno Luís Madureira, 
“Inventários... Apesar do caráter relativamente exaustivo do retrato do património dos indivíduos facultado pelos inventários, a sua fiabilidade não está isenta de problemas. Sobre as fragilidades desta fonte, leia-se, por exemplo, Maria Manuela Rocha, Propriedade…, 91-93; Nuno Luís Madureira, “Inventários…, 12-14; Olanda Vilaça, “Podemos conhecer os patrimónios móveis através dos inventários orfanológicos? Os casos de Guimarães e Barcelos (séculos XVIII-XIX)”, in Portas Adentro: comer, vestir a habitar na Península Ibérica (ss. XVI-XIX), dir. Isabel dos Guimarães Sá; Máximo Garcia Fernández (Coimbra; Valladolid: Universidade de Coimbra; Universidad de Valladolid, 2010), 237-
250; Andreia Durães, “The empire within: Consumption in Lisbon in eighteenth century and first half of the 
nineteenth century”, Histoire & Mesure, vol. XXVII (2012): 170-175. 290 Para os bens vinculados o sistema de transmissão era independente das partilhas. Neste caso, o herdeiro estava definido. Os bens vinculados passavam na linha direta descendente ao filho mais velho, neto, filho do primogénito ou, na falta deste, na linha colateral, ao irmão ou sobrinho e apenas entravam na herança os bens livres. Também os prazos em vidas eram transmitidos à margem das partilhas. 291 António Joaquim Ferreira de Eça e Leiva, Memorias Theoricas e Práticas do Direito Orfanologico (Porto: Tipografia Comercial, 1846), 17. 292 António Joaquim Ferreira de Eça e Leiva, Memorias…, 25. José Pereira de Carvalho corrobora esta perspetiva, salientando que também era partível o preço pelo qual o prazo se comprara, se este não tivesse sido conferido no inventário do comprador. José Pereira de Carvalho, Primeiras Linhas sobre o Processo Orphanologico (Lisboa: Tipografia Lacerdina, 1816), 50-52 e 57. 
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muitas vezes, os testadores se referem ao seu património, concluímos que a referência a prazos em vidas e/ou vínculos é reduzida, representando uma pequena percentagem da totalidade da amostra. Os vínculos, além de diminutos, são socialmente circunscritos a determinados segmentos sociais, como sejam altos cargos administrativos, profissões liberais e militares. O facto de os objetos serem elencados e descritos com grande nível de detalhe torna os inventários uma fonte incontornável quando se pretende conhecer a cultura material. No entanto, é preciso ter em conta que, apesar de facultar um bom retrato do património dos indivíduos, o inventário não é totalmente exaustivo. Micheline Baulant e Nuno Luís Madureira sublinharam a negligência a que são sistematicamente votados os objetos de pouco valor unitário, o que, embora não tenha grande repercussão no cálculo dos montantes globais de fortuna, acarreta alguma distorção na apreensão das condições de vida dos agregados.293  Assim, e apesar do caráter relativamente exaustivo do retrato do património dos indivíduos facultado pelos inventários, a sua fiabilidade não está isenta de problemas. A sonegação e a subestimação são algumas das limitações a ter em conta. E se o número de casos nos quais os inventariantes são acusados de sonegação é pouco expressivo, o valor monetário pelo qual são avaliados os objetos é um elemento que merece ser considerado nesta reflexão crítica sobre a fonte. Segundo as Ordenações, a avaliação dos objetos resulta de uma intenção expressa de salvaguarda dos interesses dos órfãos.294 Embora não seja dito, é crível que a avaliação visasse também facilitar e tornar expedito o processo de partilha entre os herdeiros. Como dissemos, do ponto de vista do historiador, essa avaliação amplia a riqueza informativa dos inventários e, por conseguinte, o seu potencial como fonte histórica, na medida em que permite apurar dados fundamentais, como a fortuna global do defunto. Dispormos do valor monetário dos objetos permite-nos percecionar o valor que eles tinham na sociedade em que estavam inseridos, fazer comparações, perceber hierarquias, valorações ou modas. No entanto,                                                  293 Nuno Luís Madureira, “Inventários..., 14; Micheline Baulant, “Nécessité de vivre et besoin de paraître. Les inventaires et la vie quotidienne”, in Inventaires Après-décès et Ventes de Meubles. XIVe-XIXe siècles, ed. Micheline Baulant; Anton Schuurman; Paul Servais (Louvain-la-Neuve: Academia, 1988), 14; Idem, “Typologie des inventaires 
après décès”, in Probate Inventories, ed. Ad Van der Woude; Anton Schuurman (Wageningen: A. A. G. Bijdragen, 1980), 34; Idem, “Enquête sur les inventaires après décès autour de Meaux aux XVIIe et XVIIIe siècles”, in Probate 
Inventories…, 146. 294 Como se pode ler: “mandamos que logo ao tempo, em que os inventarios e partilhas se fizerem, sejam avaliadas todas as cousas, que aos Orfãos pertencerem, pelo Juiz e Scrivão, e duas, ou tres pessoas ajuramentadas, que o bem entendam. E sejam os preços das ditas cousas logo scriptos nos ditos inventarios e partilhas, para que ao tempo, em que se lhes há de fazer entrega as ditas cousas, [...] se as taes cousas forem gastadas, ou danificadas, por se dellas servirem as màis dos ditos Orfãos, se em seu poder ficaram, ou seus Tutores, se logo lhes foram entregues, se pagarem pelas ditas avaliações, e assi serão remediados os Orfãos sem receberem perda nem engano”. Ordenações Filipinas, Título 88, §5. 
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é preciso ter em conta que a análise de alguns inventários nos quais os bens móveis, depois de avaliados pelos peritos, foram leiloados permitiu concluir que os objetos são licitados por um preço quase sempre superior. Veja-se o exemplo do Quadro 1 que sistematiza o valor de estimação e o valor de licitação dos objetos que faziam parte do inventário de Anastácio dos Santos, mestre serralheiro, falecido em 1812.  Quadro 1 - Diferença entre o valor de estimação dos objetos no inventário de Anastácio dos Santos (1812) e licitação em leilão  Objeto de avaliação Valor de avaliação (réis) Valor de arrematação em leilão (réis) Diferença (réis) % 1 banca de madeira do brasil 2 000 3 200 1 200 60 1 catre de pau santo  15 000 15 050 50 0,3 1 caixa abaulada 1 200 3 250 50 1,5 1 frasqueira de madeira de caixa 2 000 3 cadeiras e um canapé de madeira do brasil 2 800 4 850 2 050 73,2 1 armário de pinho 2 000 3 250 250 8,3 1 armário de pinho 1 000 1 cómoda de madeira do brasil 7 200 8 000 800 11,1 1 par de fivelas para sapatos de prata 1 050   43 811   4 189   9,5 1 par de dragonas de prata 1 662 1 guarnição para espada de prata 5 600 1 par de botões de pulsos; 1 alfinete de peito 1 200 1 chapa de talabarte; 2 chapas de barretinas de prata 2 712 1 par de fivelas de ligas de calção 800 1 par de fivelas para sapatos de prata 2 275 2 botões para pulsos; 1 par de fivelas das ligas do calção de prata 525 1 papel com galões, cordões e borlas de fio de prata 2 000 9 colheres para guardanapo de prata 11 287 12 facas de guardanapo com cabos de prata 14 700 3 fronhas de travesseiro; 3 almofadinhas de linho 800 50 050 9 690 19,3 2 fronhas para travesseiro de estopa 360 5 toalhas de mãos de algodão 500 1 toalha de mesa de algodão e linho 800 2 fronhas para travesseiro; 1 almofadinha de algodão 500 4 toalhas de mesa de linho e algodão 800 3 toalhas de mãos, 1 de bretanha e 2 de linho 500 4 lençóis de linho 3 200 2 lençóis de algodão e linho 2 000 2 toalhas de mãos de estopa 400 4 lençóis de estopa 2 000 5 coletes 2 000 1 farda do uniforme de milícias; 1 barretina com capa de oleado; 1 farda 2 600 5 calções; 1 calças de ganga 2 400 2 calças de ganga 900 3 calças; 1 par de plainas  1 400 3 coletes de cetim 2 000 
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1 niza; 1 calças irmãs 1 600 1 sobrecasaca; 1 calções 2 600 1 chapéu de oleado 400 1 casaca de pano 400 1 toalha de mesa de Guimarães 300 1 toalha de mesa; 7 guardanapos de Guimarães 2 000 1 coberta de chita da terra 1 000 1 camisa de homem de linho 600 2 ceroulas de linho 400 6 camisas de homem de linho e algodão 1 800 3 calças de linho, brim e algodão 600 1 camisa de rede de algodão 800 7 lenços para pescoço 300 8 camisas de homem de linho e algodão 1 600 4 lenços para algibeira 320 9 pares de meias 2 000 3 lenços 360 1 penteador de algodão 120  Fonte: ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 39, n.º 4.  Este aspeto merece uma análise mais sistemática, mas os dados parecem legitimar a hipótese de que havia uma tendência para a subavaliação dos bens. A confirmar-se, esta prática está em perfeita consonância com a de outros países, onde se observa o mesmo fenómeno.295  Há também que considerar algumas lacunas particularmente evidentes em alguns aspetos da cultura material. É que se a fonte inclui muitas vezes bens velhos, danificados ou mesmo sem valor algum, os inventários só muito raramente incluem bens perecíveis, como alimentos, e há indícios de que, em algumas categorias de bens, o processo de inventário não seria exaustivo ao ponto de considerar os bens menos valiosos. Na verdade, é crível que o número de itens existentes fosse superior ao registado. Destacamos, por exemplo, o caso da louça, uma vez que em muitos inventários não são avaliados quaisquer utensílios; e, quando estes são avaliados, apenas são referidos itens de metal (latão, cobre, bronze), vidro, “louça da Índia”, louça inglesa e de pó de pedra. As referências a louça ou itens em cerâmica comum são diminutas, pelo que a análise do resultado de escavações arqueológicas põe em evidência a contradição entre os                                                  295 A este propósito, leia-se Micheline Baulant, “Typologie…, 41 e Joël Cornette, “La révolution des objets. Le Paris des inventaires après décès (XVIIe-XVIIIe siècles)”, Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, vol. 36, n.º 3 (1989): 480. 
Laurent Bourquin estima que a subavaliação dos objetos ronda os 20%. Laurent Bourquin, “Les objets de la vie quotidienne dans la première moitié du XVIe siècle à travers cent inventaires après décès parisiens”, Revue d'Histoire Moderne et Contemporaine, vol. 36, n.º 3 (1989): 466. O mesmo valor apurou Micheline Baulant. Micheline 
Baulant, “Enquête..., 147; Maxine Berg, Luxury and Pleasure in Eighteenth-Century Britain (Oxford: Oxford University Press, 2005), 223. 
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vestígios materiais do seu uso quotidiano e o seu escasso registo nos inventários.296 No processo de António Ribeiro, que tinha uma loja de sacos de aluguer, é dito taxativamente num apenso que “a loica de que uza he de Barro da Terra e Ordinaria”, mas nenhum objeto deste material ou de outro é descrito ou avaliado na categoria louças e utensílios domésticos. 297 No processo de António José da Cunha Salgado (1829), capitão do Real Corpo dos Engenheiros, há uma pista que consideramos fundamental para perceber os critérios que poderão nortear o processo de avaliação. Senão vejamos: no local onde normalmente figura a avaliação do mobiliário temos a seguinte declaração: “Fui a casa da Inventariante […] a onde só achei huma pobre cama em que se [sic] dorme o seu filho, três cadeiras, hum canapé de madeira de caixa pintadas, e huma corda que serve de cabide ao fato […], o que junto a uma pequena banca, não vale tudo o caminho dos avaliadores […]”.298 A esta declaração não se segue a estimação dos referidos móveis o que nos leva a supor que só há lugar a avaliação de bens quando se justifica o pagamento dos louvados. A comprovar-se, esta prática justifica a escassa presença de outros bens, como, por exemplo, livros impressos. Na realidade, quase só vemos serem avaliados livros quando há uma biblioteca constituída. Provavelmente a ausência deste tipo de bens nos inventários decorre do baixo valor unitário de grande parte dos livros.299 Assim, à luz da declaração anterior, é legítimo admitir como hipótese que só quando o número de livros fosse realmente elevado é que estes seriam descritos e que, na maioria dos casos, não se justificava a sua avaliação.300 Voltaremos a este ponto. Outra das lacunas corresponde à roupa de vestir, uma vez que, embora os inventários constituam uma fonte útil e rica para o seu estudo, é preciso ter em conta que, na maioria dos casos, apenas é inventariada a roupa do falecido. Muitas vezes esta é mesmo precedida do título 
“Roupa do defunto”. Este é um elemento importante a ter em conta para não se tomar a parte pelo todo. É que, enquanto nas outras categorias do património são louvados todos os bens do agregado, no caso da roupa de vestir o mais comum é ser avaliado apenas o vestuário de um                                                  296 Veja-se, por exemplo, o resultado de uma escavação arqueológica realizada em Setúbal em Susana Duarte; 
Joaquina Soares; Carlos Tavares da Silva, “Intervenção arqueológica na rua Álvaro Castelões n.ºs 38 e 40 (Setúbal) 
e sismo de 1755”, Setúbal Arqueológica, vol. 15 (2014): 341-372. 297 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 39, n.º 7, apensos, fl. 1v. 298 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 82, n.º 5, fl. 5v. 299 Refira-se que em 44% das entradas para as quais foi possível apurar o valor unitário de cada livro, eles foram avaliados por um valor igual ou inferior a 200 réis. 300 Esta prática tem levado à frustração dos investigadores que se debruçaram sobre a história do livro e da leitura e procuraram dados nos inventários orfanológicos. Veja-se, por exemplo, Olímpia Maria da Cunha Loureiro, O Livro e a Leitura no Porto na Segunda Metade do Século XVIII (Porto: Centro de Estudos D. Domingos de Pinho Brandão; Fundação Engenheiro António de Almeida, 1994), 46. 
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dos seus elementos.301 Não é por acaso que as referências à roupa de cama e de mesa são mais abundantes e sistemáticas do que as de roupa de vestir.  Existem ainda outros fatores que podem explicar a ausência de descrição de roupa de vestir e/ou de cama nos inventários. Em alguns casos alegam-se razões de higiene e saúde pública para a sua destruição como medida de prevenção à propagação de doenças infetocontagiosas;302 noutros refere-se que a roupa foi amigavelmente partida entre os herdeiros303 ou que o vestuário foi vendido para fazer face às despesas, sendo que em alguns casos ficamos a saber apenas o valor total pelo qual foi vendido, e não a tipologia das peças.304 Apesar destas fragilidades é grande a riqueza dos inventários que, como afirma Jan de Vries, facultam uma imagem estática ou uma fotografia do mundo dos objetos no momento da morte do seu proprietário.305 Daqui resulta o enorme potencial desta fonte, mas também a sua limitação. É que o documento reflete o stock de produtos de que uma família dispunha ou, se preferir, o património constituído pelos bens móveis e imóveis que configuram os outputs, mas raramente temos acesso aos inputs, como salários, contas correntes dos negócios e rendas.306 No fundo, os inventários são inaptos quando se pretende obter uma imagem dinâmica, capaz de abarcar os fluxos de entrada e saída de bens. Não conhecemos os níveis de reposição dos artigos, e raramente sabemos quando, ou por que vias os bens integraram o património dos indivíduos (compra, dote, doação, herança).307 Em suma, os inventários informam-nos sobre o ponto de chegada mas não documentam o caminho percorrido.  Também não é possível diferenciar o papel da mulher e do homem na constituição do                                                  301 O juiz do processo de inventário de bens do capitão António José de Figueiredo informa-nos sobre aquele que será o entendimento e prática comuns relativamente ao registo de roupa de vestir e joias. Segundo este juiz, “[n]ão 
devem ser descritos no autto de qualquer arrecadação aquelles bens que são proprios do uso dos herdeiros” salvo 
“o que for de ouro, prata ou diamantes ou quaisquer outras pedras preciosas; porquanto estas devem descrever-se”. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 30, n.º 3, fl. 12v. 302 No inventário de Ana Maria da Conceição, o inventariante declara não se descreverem roupas do uso porque como o viúvo refere “toda a roupa da falecida se queimara por doença”. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 90, n.º 15, fl. 8v. 303 Refira-se o exemplo do inventário de Ana Maria, cujo inventariante António Duarte, mestre pinceleiro, declara que partiu a roupa da mulher pelas suas filhas. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 42, n.º 6, fl. 2. 304 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 157, n.º 1. 305 Jan de Vries, “Between purchasing power and the world of goods: Understanding the household economy in early modern Europe”, in Consumption and the World of Goods, ed. John Brewer e Roy Porter (Londres: Routledge, 1993), 102. 306 Moreno Claverías, “Pautas de consumo en el Penedés del siglo XVII. Una Propuesta metodológica a partir de inventarios sin valoraciones monetarias”, comunicação apresentada no VII Congreso de la Asociación de Historia Económica, Zaragoza, 19 a 21 de setembro de 2001, 4. Disponível em: http://www.unizar.es/eueez/cahe/bmoreno.pdf consultada em 19 de julho de 2017. 307 Maxine Berg, Luxury and Pleasure…, 223. 
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seu património e as interferências do género na cultura material, porque o inventário traduz os bens do casal como um todo. Por outro lado, o inventário faculta informações sobre quantidades, tipologias e valores, mas não nos diz nada sobre o significado dos objetos e a forma como eram usados.308 Outro problema a equacionar é o da representatividade social da fonte, que deve ser perspetivada à luz do enquadramento legal que facultava mecanismos para os indivíduos se eximirem à elaboração de um inventário. De facto, parece consensual entre os juristas de direito orfanológico que não se deveria proceder a inventário quando a herança fosse de pouco valor, não suportando sequer as despesas da partilha ou que pouco restasse da mesma, uma vez subtraídas as despesas.309 Por outras palavras, não deveria haver lugar a inventário quando dele resultasse mais dano que proveito para os órfãos. Nesses casos, costumava fazer-se auto e justificação de pobreza, que se julgava por sentença.310 Através deste mecanismo, alguns inventariantes alegavam a escassez de recursos e pediam que fosse lavrado auto de pobreza para não realizarem inventário. Depois de ouvir testemunhas, competia ao juiz deferir ou não o processo. Na amostra analisada, o recurso ao mecanismo foi por vezes tentado, embora nem sempre com o sucesso desejado. Atentemos no exemplo de António da Costa Chaves, mestre alfaiate, falecido em 1777, deixando quatro filhos, dois dos quais menores. A viúva inventariante, Antónia Maria da Conceição, procurou alcançar uma sentença cível de justificação de pobreza. Fundamentou o seu requerimento, referindo que o dinheiro ganho pelo falecido marido através do seu ofício não chegava para as despesas. O juiz não atendeu ao seu pedido, determinando que a requerente fosse obrigada a fazer inventário, sendo a fortuna estimada em 20 080 réis.311 Este processo mostra-nos os argumentos invocados para requerer a isenção e, ao ser indeferido, dá-nos também uma imagem de um limiar relativamente baixo para a não elegibilidade relativamente ao usufruto da prerrogativa de isenção de realização de inventário. No entanto, um segundo exemplo mostra como, de facto, havia margem para o recurso                                                  308 Maxine Berg, Luxury and Pleasure…, 222-223. 309 A fonte está também sujeita a outro tipo de enviesamento, como seja a incidência em determinados períodos cronológicos e/ou zonas geográficas. Para Lisboa, por exemplo, restaram muitos mais inventários realizados no século XVIII e inícios do XIX do que relativos ao século XVI e XVII. Este tipo de enviesamento afeta também a historiografia inglesa. Maxine Berg, Luxury and Pleasure…, 223.    310 Manuel Borges Carneiro, Direito Civil de Portugal (Lisboa: Tipografia de Maria da Madre de Deus, 1858), vol. III, 93. 311 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 29, n.º 1, fls. 1-14. 
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à figura legal ser usado de forma menos escrupulosa e como o mecanismo poderia ser lesivo do interesse dos órfãos. Atentemos à declaração em sede de testamento feita por António Afonso Duarte, que vivia do seu negócio:    “por morte de minha primeira  mulher, […] suposto houvessem no casal alguns fundos, como esses estavam por liquidar no Brasil, alguns em dívidas e outros em risco sobre as águas do mar, e não soubesse se viria ou não a apurar alguma coisa, e nesta cidade apenas tinha uns insignificantes móveis e roupas de uso da casa; aconselhado por um respeitável Ministro da Igreja, a quem consultei e assinei e fiz acto de pobreza; reservando porém em minha consciência indeminizar seus filhos do 1.º matrimónio de suas legítimas maternas, se acaso recebesse e chegasse a salvamento o que tinha espalhado por fora no ultramar; E porque Deos Nosso Senhor por sua Incomparável Misericórdia foi servido trazer a salvamento a este posto, e que eu recebesse e apurasse o que tinha por fora; declaro que para descargo da minha consciência que os fundos assim apurados por morte de minha 1.ª mulher e que pertenciam ao casal, por um cálculo o mais aproximado possível e em que não há lesão alguma, eram da quantia de 2 600 
000 reis […]”.312  Desta longa declaração do testador, retiramos duas ilações. Por um lado, percebemos que a vigilância e controlo não seriam tão efetivos quanto desejável e que a realização de inventário passaria em grande medida por uma matéria de consciência. Por outro lado, percebe-se que o acesso ao auto de pobreza poderia estar facilitado se os requerentes contassem, como parece ser o caso, com a conivência de outros agentes. O que é extraordinário neste caso é o elevado valor em causa. António Afonso Duarte tinha, no momento da morte da sua primeira mulher, investidos 2 600 000 réis e no momento da sua morte um património estimado em 5 996 025 réis.  Em suma, cremos ser de extrema importância ter presentes estas características da fonte quando estamos a analisar e interpretar os dados recolhidos. Omiti-las ou escamoteá-las pode levar a leituras deturpadas e enviesadas sobre os níveis de riqueza, composição do património e consumo dos agregados.                                                   312 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 75, n.º 3. 
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2.3 Os grupos intermédios: critérios para a definição do grupo   Ao longo do primeiro capítulo debruçamo-nos sobre a aplicação e discussão do significado coevo atribuído ao conceito de grupos intermédios e fundamentamos a nossa opção terminológica. No presente capítulo apresentamos os pressupostos teóricos e o modelo de análise. Importa agora, definidos que estão o enquadramento teórico de análise, o objeto de estudo da presente investigação e o principal corpo documental, clarificar o nosso entendimento de grupos intermédios, os moldes em que o pretendemos construir e os alicerces em que assentará. Quem constitui efetivamente os grupos intermédios objeto de análise do presente estudo? Que critérios serão usados para os definir?  Definir os grupos intermédios como categoria social será sempre uma tarefa problemática e complexa. A dificuldade é inerente à tarefa em si e, como tal, impõe-se ontem, como hoje, a quem procura definir grupos intermédios, mas também a quem tem de definir elites ou camadas populares. No entanto, nestes dois casos os investigadores têm apenas de definir uma linha de corte, através da definição de um limiar inferior, no primeiro caso, e de um limiar superior, no segundo. No caso dos estratos intermédios a dificuldade é redobrada pois teremos de nos preocupar em delimitar duas fronteiras, a primeira, com os que estão abaixo e, a segunda, com os que estão acima.  A apresentação das diferentes utilizações do conceito de grupos intermédios demonstrou que este assumiu diferentes significados que variaram ao longo do tempo e em função do seu produtor, do seu contexto, expectativas e intenções. Não obstante, podemos agregar algumas definições em função do que propõem como fundamento e substrato da categoria. Em alguns casos o que subjaz é o estatuto, noutros a riqueza ou ainda os costumes. Naturalmente que o tamanho e feição do grupo dependerá em larga escala do(s) critério(s) que escolhermos ou do equilíbrio que estabelecermos entre eles.  Tendo em conta o enfoque que adotamos e os pressupostos de análise de que partimos, entendemos que, do ponto de vista metodológico, os grupos deveriam ser determinados tendo em conta vários sistemas de hierarquização produzidos e tidos em conta pela própria sociedade. No caso vertente, a classificação dos indivíduos em grupos superiores, intermédios e inferiores levará em consideração critérios como o estatuto, a profissão e o nível de riqueza, todos eles passíveis de serem aferidos a partir da principal fonte que servirá de base a este estudo, os inventários de bens. Os grupos intermédios serão definidos tendo em conta estas dimensões de 
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classificação, por entendermos que a combinação destes indicadores constitui heuristicamente um bom instrumento de investigação, que, além de viável, é coerente com a definição de classe de que partimos. Como é óbvio, outras dimensões se poderiam juntar. No entanto, temos de nos sujeitar à fonte e aceitar considerar apenas variáveis passíveis de serem identificadas em todos os casos. Mais: é preciso ter em conta que os indivíduos serão agrupados em função de linhas de corte que resultam da estreita articulação dos critérios enunciados e que os indivíduos seriam diferentemente categorizados e hierarquizados se tomássemos em linha de conta apenas um dos critérios.  2.3.1 Primeiro critério: o estatuto   O primeiro critério a atender para a definição do grupo será o estatuto. Com vista a precisar com mais exatidão os contornos do objeto de estudo é imperioso contextualizá-lo na complexa rede de estatutos legais que caracterizavam a sociedade portuguesa nos finais do Antigo Regime. Como veremos, a prossecução deste desiderato colocará em evidência as insuficiências da visão redutora e simplista das ordens. Porque no interior de uma ordem impera a pluralidade e heterogeneidade de estatutos. Porque existem zonas nebulosas. Porque a aparente simplicidade oculta, afinal, uma real complexidade. O primeiro capítulo pretendeu trazer alguma luz sobre o assunto, mas agora, por forma a ser consequente, a análise dos estatutos terá de assumir um caráter mais pormenorizado embora, diga-se, sem pretensão de esgotar o tema. Para o efeito abordaremos a legislação e obras de juristas, em particular a já mencionada obra de Luís da Silva Pereira Oliveira, pela sua cronologia (final do Antigo Regime) e pelo seu valor, que decorre em grande medida do caráter sistemático com que aborda os estatutos, as precedências e as prerrogativas.313 De facto, na obra Privilégios da Nobreza e Fidalguia de Portugal, o autor recolhe toda a teoria e legislação sobre a hierarquia nobiliárquica portuguesa, convertendo-a num dos mais singulares textos sobre a nobreza em Portugal.314                                                  313 Luís da Silva Pereira Oliveira, Privilégios da Nobreza e Fidalguia de Portugal (Lisboa: Oficina de João Rodrigues Neves, 1806). Esta obra serviu de base à análise das categorias legais de nobreza levada a cabo por Nuno Gonçalo Monteiro no artigo “Notas sobre nobreza, fidalguia e titulares nos finais do Antigo Regime” ao qual, sem o 
querermos decalcar, iremos aludir nas suas linhas gerais. Nuno Gonçalo Monteiro, “Notas sobre nobreza, fidalguia e 
titulares nos finais do Antigo Regime”, Ler História, n.º 10 (1987): 15-51. Note-se que usar a obra de Oliveira como referência não equivale a ignorar as suas contradições, evidentes no tratamento de alguns grupos profissionais. 314 Esta é a opinião de José Antonio Guillén Berrendero, “Los mecanismos del honor y la nobleza en Castilla y Portugal, 1556-1621” (tese de doutoramento, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2008), 482. 
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 Comecemos pelo topo da sociedade, pela nobreza. Vejamos a heterogeneidade de estatutos que a categoria, considerada em sentido lato, congrega e que explica a complexidade do vocabulário social.315  No topo temos os fidalgos. Com efeito, independentemente da forma como se descreve a ordem social, neste período não há dúvida acerca da sua camada superior, pois quem a integra constitui um grupo social com estatuto definido, dotado de coesão e identidade própria.316 Segundo Luís Pereira e Oliveira, este grupo compreendia oito espécies. Em primeiro lugar, enumera os fidalgos de solar, que eram sucessores de casa onde teve princípio uma família nobre, com apelido e brasão, cuja maioria vivia no Minho. Em segundo, os fidalgos de linhagem, que eram netos de fidalgos, mas que não estavam assentados nos livros do rei. Em terceiro, os fidalgos assentados nos livros do rei, que incluíam moços fidalgos, fidalgos escudeiros e fidalgos cavaleiros, precisavam de fazer prova de que tinham antepassados (até aos avós) com a mesma condição, podiam beneficiar do pagamento de uma moradia em dinheiro no caso de residirem na corte, regalia transmitida aos descendentes. Esta era a principal nobreza do reino depois dos títulos. Os fidalgos por especial mercê do rei eram aqueles que recebiam carta, passando a usufruir dos privilégios inerentes à categoria. Quanto aos fidalgos notáveis, Luís da Silva Pereira Oliveira refere que eram criados pelo rei, mas em rigor não sabia quem eram. Os fidalgos de grandes estados eram fidalgos de grande qualidade, donatários de grandes senhorios e jurisdições. Os fidalgos principais correspondiam a uma categoria ambígua que incluía os fidalgos de grande qualidade, nomeadamente, os fidalgos de grandes estados. Os fidalgos de cota de armas, mais numerosos de todos, eram aqueles a quem o rei concedia autorização para usar brasão de armas, cujo privilégio uma vez concedido era passível de ser transmitido aos descendentes. Finalmente, os fidalgos por privilégio, eram pessoas a quem era concedida a fruição dos direitos inerentes à categoria sem a ela pertencerem (como os cavaleiros fidalgos e                                                  315 Como na Europa, as palavras “nobility”, “noblesse”, “nobleza”, “szlachta”, aplicadas à totalidade da elite, têm um caráter muito impreciso. O alargamento do grupo por via de recém-chegados obrigou a clarificar posições e a 
precisar, ou melhor, complexificar, a terminologia. As palavras “gentleman”, em Inglaterra, “gentilhomme”, em França, e, diríamos, fidalguia, em Portugal, passaram a ser empregues com o propósito de desdobrar o topo da hierarquia social, de diferenciar os verdadeiros nobres, de nascimento, dos restantes, por terem sido criados pelo rei. Henry Kamen, Early Modern European Society (Londres; Nova Iorque: Routledge, 2000), 70 e 107. Esta distinção operacionaliza-se através de privilégios adicionais que acabam, por isso, por ter um papel ambivalente, na medida em que os privilégios que definem a nobreza como grupo, simultaneamente, potenciam a sua estratificação, levando à distinção entre “alta nobreza” e “nobreza simples”. Segrega-se, assim, uma minoria dentro de uma 
minoria. M. L. Bush, “An anatomy…, 29.  316 Nuno Gonçalo Monteiro, “Notas…, 22. 
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os escudeiros fidalgos).317 Os privilégios dos fidalgos eram consideráveis e relevantes.318 Luís da Silva Pereira Oliveira descreve-os de forma exaustiva.319   É sabido que, no final do Antigo Regime, a nobreza portuguesa se dividia em várias categorias e que mesmo o seu topo, a fidalguia, era marcado pela hierarquia. No cume encontravam-se os grandes, a que se seguia a primeira nobreza do reino, que, na maioria, residia na corte e, por fim, uma categoria relativamente numerosa que compreendia a maioria dos fidalgos de cota de armas e fidalgos de linhagem, fidalgos da Casa Real e altos magistrados. Na base da nobreza encontrava-se a nobreza simples e os cavaleiros, categorias expressivas do ponto de vista numérico, mas pouco relevantes do ponto de vista do estatuto.320 A visão do grupo terá sido fortemente influenciada pela legislação pombalina que contribui em grande medida para a afirmação dos fundamentos da nobreza, para a delimitação das suas categorias e, consequentemente, para a clarificação da sua hierarquia.321 Refira-se, por exemplo, o Edital de 9 de setembro de 1758 através do qual, não só se comunica oficialmente à população o atentado perpetrado contra o rei, como se prometem prémios aos seus delatores, cuja enumeração tem como referente a hierarquia dos estatutos sociais consagrados na ordem jurídica daquele período. Organizador e clarificador, este edital hierarquiza os vassalos em função da seguinte                                                  317 Luís da Silva Pereira Oliveira, Privilégios…, 223-250. 318 Nuno Gonçalo Monteiro, “Notas..., 22. 319 Trazemos à colação sobretudo aqueles que eram comuns a toda a categoria e diziam respeito aos próprios e não àqueles que estavam sob seu ascendente. Entre estes conta-se o facto de poderem usar o título de fidalgo; não andarem registados no livro da Ordenança, por estarem isentos de serviço da milícia; quando servissem na guerra estavam isentos do pagamento da sisa das armas que comprassem ou vendessem; o facto de não poderem ser presos quando culpados em devassas; a isenção do aboletamento de tropas (que só não seria observado em caso de necessidade); se fossem condenados à morte, não se poderia aplicar a sentença sem antes se atender à resolução do rei; o acesso exclusivo a cargos preeminentes como regedor da Casa da Suplicação, governador da Casa da Relação do Porto, alcaide-mor, presidente do Senado da Câmara de Lisboa ou Guarda Marinha; terem aposentadoria passiva; poderem transmitir o foro e moradias aos filhos e descendentes por varonia; no caso de cometerem o crime de passar gado para fora do reino não serem presos, mas solicitados a comparecer perante a justiça, incorrendo em penas menores por comparação com indivíduos de outros estatutos. Alguns privilégios exigem um limiar mínimo na escala de fidalguia. Por exemplo, para ser admitido no Colégio dos Nobres ou nas tropas no grau de cadete era preciso ter, pelo menos, o foro de moço fidalgo ou daí para cima. Outras regalias são concedidas especificamente para determinado patamar. Só os fidalgos da Casa Real usufruíam de moradia; só estes e os titulares eram admitidos às funções de beija-mão. Aos grandes e titulares, em particular, eram reconhecidos privilégios exclusivos no domínio do direito, alguns com caráter e forte peso simbólico. De referir ainda que a estas somam-se todas as prerrogativas gozadas pelos cavaleiros e pela nobreza simples. Luís da Silva Pereira Oliveira, 
Privilégios…, 250-288. 320 Nuno Gonçalo Monteiro, “17th and 18th century Portuguese nobilities in the European context: A historiographical 
overview”, E-journal of Portuguese History, vol. 1, n.º 1 (2003): 3-4; Idem, “Noblesse et aristocratie au Portugal sous l'Ancien Régime (XVIIe - début du XIXe siècle)”, Revue d‟Histoire Moderne et Contemporaine, vol. 46, n.º 1 (1999): 190. 321 Nuno Gonçalo Monteiro, D. José (Lisboa: Círculo de Leitores, 2006), 186-187. 
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ordem: plebeus, nobres, fidalgos da Casa Real e titulares.322 Como Nuno Gonçalo Monteiro adverte, a legislação josefina relativa aos casamentos tem o mesmo efeito clarificador.323 A lei de 29 de novembro de 1775, referente aos casamentos sem o consentimento paterno, institui as diferentes instâncias de apelo para a apreciação de pedidos de licença de casamento para cada 
categoria social. Assim, a “Nobreza, que administra bens da Corôa, ou tiver Foro de Moço Fidalgo, e d'ahi para cima”, a mesma a quem se aplica a Lei dos Tratamentos de 29 de janeiro de 1739, definida no reinado de D. João V, terá de ter licença e aprovação régia expressa por 
escrito. Um segundo grupo, que inclui o “resto da Nobreza de Corte e das Provincias”, os 

negociantes de grosso trato e “mais Pessoas, que se achão nobilitadas pelas minhas Reais Leis”, deverá requerer consentimento ao Desembargo do Paço. As “outras Pessoas da Corporação, e gremios dos Artifices, e das occupações da Plebe” deveriam recorrer aos corregedores do Cível das respetivas cidades.324 A codificação dos graus de honra era uma prerrogativa real e este foi um dos aspetos no qual o rei não se coibiu de exercer o seu poder normalizador. As sucessivas Leis dos Tratamentos, publicadas em 1597, 1611 e 1739, ampliada em 1759, ao definirem uma elite restrita merecedora dos distintivos epítetos de Excelência, Senhoria e Dom, acabaram por contribuir para a delimitação formal e objetiva da camada superior da sociedade.325   Aos fidalgos, seguiam-se os cavaleiros. Pertenciam a esta categoria, os cavaleiros das Ordens Militares, mas também os cavaleiros de linhagem, aqueles cujo estatuto procedia dos 
seus ascendentes; os “cavaleiros simples” ou “cavaleiros rasos”, que era um tìtulo de nobreza que o rei atribuía; e os cavaleiros fidalgos eram nobres a quem o rei reconhecia este título e moradia.326 Todos os indivíduos que acediam ao grau ficavam nobilitados e beneficiavam de privilégios.327                                                   322 Aí pode ler-se que “todas as pessoas que descobrirem […] qualquer ou quaisquer dos Réus da mesma infame conspiração, sendo os Declarantes Plebeus, serão logo por mim criados Nobres; sendo Nobres, lhes mandarei 
passar alvarás dos foros de Moço Fidalgo e de Fidalgo Cavaleiro […]; sendo Fidalgos dos sobreditos foros lhes farei 
mercê de tìtulos de Visconde, ou de Conde […] e sendo Titulares os acrescentarei aos outros tìtulos que imediatamente se seguirem aos que já tiverem”. Nuno Gonçalo Monteiro, D. José…, 117 e 187. 323 Nuno Gonçalo Monteiro, D. José…, 187. 324 António Delgado da Silva, “Legislação de 1775 a 1790”, in Collecção da Legislação Portugueza (Lisboa: Tipografia Maigrense, 1828), 63-66; Nuno Gonçalo Monteiro, “Pombal e a aristocracia”, Revista Camões, n.ºs 15-16 (2003): 36; Idem, D. José..., 187. 325 A este propósito, leiam-se os Alvarás de 16 de setembro de 1597, de 3 de dezembro de 1611 e de 29 de janeiro de 1739. Ordenações, Livro V.   326 Luís da Silva Pereira Oliveira, Privilégios…, 289-313. 327 Entre as prerrogativas conta-se a isenção de ser executado em cavalos, armas, livros, vestidos, camas de seu serviço; no caso de serem condenados com pena de morte, a pena seria suspensa carecendo de apreciação régia; 
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 Atentemos agora ao estatuto legal da nobreza, em sentido restrito, nos finais do Antigo Regime e, em particular, à visão de Luís da Silva Pereira de Oliveira. Paradigmática, esta obra consagra a ampla noção de nobreza, que os tratadistas do século XVII, com a sua noção de nobreza política, esboçam e que a legislação pombalina veicula.328 Com efeito, o autor distingue nobreza natural, hereditária, de nobreza civil – adquirida por vontade expressa ou tácita do rei, na qual inclui múltiplas categorias – ou, recorrendo a outra terminologia, nobreza generativa de nobreza dativa.329 São considerados na difusa noção de nobreza civil os membros do clero, incluindo os clérigos de ordens sacras e de ordens menores, no caso de serem beneficiados, excetuando os altos dignitários, que situa na primeira nobreza; todos os postos militares a partir de capitão, incluindo as Ordenanças, assim como as alcaidarias-mores (embora estas normalmente andassem já em pessoas de linhagem); os empregos na Casa Real, instituídos para serviço particular do rei, com exceção dos de natureza mecânica; os ofícios da República, instituídos para serviço do Estado, desde que não mecânicos.330 Da mesma forma, todos os doutores, licenciados e bacharéis em Teologia, Direito (civil ou canónico), Medicina (incluindo a cirurgia), Matemática, Filosofia eram considerados nobres. Relativamente à agricultura, esta era vista como um exercício neutro e indiferente, na medida em que não dava nem tirava nobreza, se fosse exercida em propriedades próprias. Assim, o exercício pessoal das funções de lavoura nas suas próprias terras não derrogava a nobreza que se tivesse. O mesmo não sucedia com aqueles que as arrendassem ou trabalhassem em propriedades alheias, auferindo de pagamento. Quanto aos mercadores, Luís da Silva Pereira Oliveira não diz taxativamente que a atividade mercantil enobrecia, mas sublinha que quem a exercia gozava de importantes privilégios e que, para                                                                                                                                                não era permitido aos oficiais de justiça, entrarem nas suas casas, com o propósito expresso de efetuar buscas ou de penhorar móveis; isenção da pena de cortamento da mão no caso de resistirem com ferimento aos oficiais de justiça; confere-se validade jurídica às procurações feitas pela própria mão; vencer custas pessoais equivalentes às dos desembargadores; no caso de atear fogo a matas coutadas não ser preso e condenado a pena corporal e de degredo, mas condenados a pagar o dano. A estas somam-se as prerrogativas de que goza a nobreza simples. Luís da Silva Pereira Oliveira, Privilégios…, 327-338. 328 Nuno Gonçalo Monteiro, “Notas..., 18. 329 Luís da Silva Pereira Oliveira, Privilégios…, 10-11; António Manuel Hespanha, “A nobreza…, 27-42. 330 Entre os ofícios que conferiam nobreza contam-se os ofícios da magistratura, como juiz de fora, corregedor, provedor, superintendente, fiscal, intendente, conservador, desembargador, chanceler, conselheiro, governador, regedor, presidente, sendo que, por norma, quando alguém era provido no cargo já era nobre, em virtude do grau de bacharel e por seus pais e avós. No caso de não serem nobres adquiriam nobreza por via da magistratura a que eram elevados. Também se incluem os secretários e escrivães que serviam tribunais superiores, o meirinho da corte, o rei de armas, bem como os ministros e secretários de Estado, embaixadores e enviados. Luís da Silva Pereira Oliveira, Privilégios…, 57-66.  
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alguns efeitos, se tratava a profissão como equiparada à categoria de nobre.331 Em todo o caso, o tratadista refere-se somente aos comerciantes grossistas e não àqueles que vendem a retalho ou a miúdo em lojas ou tendas. Também os donos, mestres e pilotos de navios são distinguidos com privilégios e distinções. Outra fonte de nobreza civil é a riqueza que é perspetivada como 
potenciadora de nobreza, na medida em que se lhe reconhece a capacidade de produzir “o 

brilhantismo da nobreza”. No entanto, como vimos no primeiro capítulo, para que esta nobilitasse era necessário que fosse “considerável e antiga”.  Com efeito, o estatuto do lavrador e do negociante não são pacíficos. Se o jurisconsulto Pascoal de Melo Freire é taxativo ao afirmar que os lavradores deviam ser sempre considerados nobres, Manuel de Almeida e Sousa (de Lobão), por sua vez, é menos entusiasta.332 Este jurista 
corrobora a perspetiva de Luìs da Silva Pereira Oliveira e esclarece que “supposto pelo exercicio da agricultura se conserva e não deprime a nobreza hereditaria […] não se adquire por quem a não tem, a menos que seja um lavrador d'aquelles da provincia do Alemtejo, que lançam á terra 
60 e 100 moios de semeadura […]; e ainda os que têem nobreza hereditaria a perdem trabalhando como mercenarios na agricultura, que não seja sua propria”.333 Mais transigente com a categoria dos homens envolvidos na atividade comercial, Manuel de Almeida e Sousa (de Lobão) entende que os mercadores e negociantes de grosso trato são nobres.334  Os privilégios e prerrogativas reconhecidos à nobreza civil, enunciados por Oliveira, são numerosos, embora tenham um caráter essencialmente honorífico.335 Nuno Gonçalo Monteiro                                                  331 Senão vejamos: o autor sublinha que as Ordenações isentavam de pena vil os mercadores que tratavam com cabedal superior a 100 000 réis, aqueles que pagassem dízima na alfândega e vencessem custas como nobres; e que no reinado de D. José I se elevou o estatuto dos comerciantes, na medida em que se tornou o comércio compatível com a mais alta nobreza. Declarou-se o comércio uma profissão nobre, necessária e proveitosa e todos aqueles que negociavam através das Companhias, não só não perdiam a nobreza natural que tivessem, como a aumentavam. Por outro lado, sublinha que se os negociantes se quisessem casar contra vontade de seus pais, deveriam solicitar, tal como os nobres, licença régia através do Desembargo do Paço; e que a lei facultava a hipótese aos comerciantes e aos lavradores que se distinguissem na sua atividade a possibilidade de instituir morgados, graça concedida apenas aos fidalgos e nobres. Luís da Silva Pereira Oliveira, Privilegios…, 92-106. 332 Pascoal de Melo Freire, “Instituições de direito civil português”, Boletim do Ministério da Justiça, n.ºs 163-164 (1967): 45. 333 Manuel de Almeida e Sousa (de Lobão), Notas de Uso Pratico e Criticas (Lisboa: Imprensa Nacional, 1863 (1816), parte II, 29. É um facto que, quer nos processos de habilitação para as Ordens Militares, quer nos processos de habilitação para prover bacharéis em cargos de magistratura (Leitura de Bacharéis), este ofício era tratado como nobre, desde de que não configurasse um mecanismo de emprego e fosse exercido em terras próprias. 334 Manuel de Almeida e Sousa (de Lobão), Notas..., 29. 335 Entre estes destacamos o facto de poderem designar-se como nobres; a faculdade de transmitir nobreza aos descendentes e de o marido transmitir nobreza à sua esposa; habilitar-se ao exercício de alguns ofícios que pressupunham nobreza; a precedência em múltiplos contextos e ocasiões relativamente aos plebeus; a isenção de todos os encargos pessoais, o que, como é referido, não equivale a isentar de encargos reais e impostos sobre bens a que estavam obrigados; a faculdade de instituir morgado, concedida somente aos fidalgos; a faculdade de excluir 
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sustenta que estes privilégios “quase não tinham significado efectivo”.336 António Manuel Hespanha, corrobora esta ideia, referindo que a importância simbólica dos privilégios se sobrepõe aos seus resultados práticos.337   No geral, a visão de Pascoal de Melo Freire sobre a sociedade coaduna-se com a descrita por Luís da Silva Pereira Oliveira. Com efeito, o jurista opta por um esquema tripartido na aparência, quadripartido na essência. Senão vejamos: o autor defende que na sociedade civil existem diversas ordens de cidadãos: a ordem patrícia (fidalgos), a equestre (cavaleiros) e a plebeia (povo). Contudo, depois de se ocupar dos patrícios e dos cavaleiros e antes de tratar da terceira ordem, refere-se a “outro género de nobres, que não se podem chamar propriamente Cavaleiros nem Fidalgos, mas gozam de quase todos os seus privilégios e direitos”, constituìdo pelos que se ocupam de “ofícios e cargos civis”, como sejam os desembargadores e outros magistrados, os professores régios, os doutores, etc.338 Só então se refere à ordem plebeia constituída por todos aqueles “que servem por salário ou exercem artes não liberais”.339  Note-se que entre nobres e plebeus são várias as nuances e as áreas nebulosas. É que, como reconhece Luís da Silva Pereira Oliveira, pode-se gozar dos privilégios da nobreza sem se ser propriamente nobre. É o caso dos professores régios de Gramática Latina e Grega, e os de Retórica; professores de Filosofia, da Aula de Desenho, dos acionistas das grandes Companhias de Comércio (Companhia do Grão-Pará e Maranhão, Companhia de Pernambuco e Paraíba; Companhia de Agricultura das Vinhas do Alto Douro; Companhia das Pescarias Reais do Reino do Algarve); capitães, alferes, sargentos das Companhias da Ordenança; moradores do Algarve e cidadãos de Lisboa, Porto, etc. Nestes casos o gozo do estatuto é provisório e condicional. Durará enquanto se exercer o ofício ou conservarem as ações. Há ainda uma série de ofícios neutros e indiferentes, na medida em que não dão nem tiram nobreza. Entre estes contam-se os                                                                                                                                                da herança eventuais filhos naturais (ao passo que o plebeu era obrigado a instituí-lo como herdeiro); a prerrogativa de poder ser preso apenas quando houver contra si prova evidente de delito; no caso de serem presos, serem tratados com civilidade e atenção, recebendo os melhores quartos e, no caso de serem condenados a penas corporais, estas serem mais brandas e moderadas do que as dos plebeus; isenção de todas as penas vis; isenção de ser encarcerado por dívidas; direito a maior quantidade de alimentos que vence um nobre, em virtude de contrato, última vontade ou ofício do juiz, em comparação com o plebeu; o facto de ser considerada mais grave e punível a injúria cometida contra o nobre, do que contra outra pessoa de menor condição; outro direito, que mais se pode considerar um dever, consiste na maior circunspeção e cautela na celebração de contrato de casamento das pessoas nobres que, tal como os fidalgos, devem casar os seus filhos e filhas com seus iguais e uma veemente pressuposição no direito da superioridade das qualidades morais dos nobres. Luís da Silva Pereira Oliveira, 
Privilégios…, 120-162. 336 Nuno Gonçalo Monteiro, “Notas..., 21. 337 António Manuel Hespanha, “A nobreza..., 31. 338 Pascoal de Melo Freire, “Instituições…, 38-46. 339 Pascoal de Melo Freire, “Instituições…, 45. 
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tabeliães, os escrivães, os alcaides, meirinhos, solicitadores de justiça, solicitadores de partes, banqueiros, arquitetos, medidores dos concelhos, agricultores da própria fazenda, negociantes de grosso trato, pilotos, mestres ou capitães de nau, fragata ou navio, comissários da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro ou de outros exportadores de vinhos, pareadores gerais das pipas, provedores dos marachões do Campo de Coimbra, diretores gerais, deputados, administradores da impressão régia, mestres de ler, escrever e contar, professores de Filosofia, Retórica, Gramática Latina e Grega, distribuidores, inquiridores, contadores, vendeiros dos frutos da própria lavra, rendeiros que não andarem pessoalmente cobrando a renda pelas portas, mordomos, escudeiros, familiares de escada acima de prelado ou fidalgo, clérigos minoristas, soldados, impressores, tesoureiros, recebedores, e todos os empregos que costumam andar nos homens de honra; corretores e fretadores da cidade de Lisboa. Neste ponto particular, o jurisconsulto é contraditório, na medida em que inclui vários ofícios, como o de mestre ou capitão de nau, fragata ou navio, que havia considerado darem nobreza civil.340 Luís da Silva Pereira Oliveira também alude aos ofícios mecânicos. O ponto de vista é o da nobreza e da salvaguarda de tudo quanto possa ofender e pôr em causa o estatuto. Os ofícios mecânicos são funções humildes e plebeias, que se exercitam com operações manuais e dependem mais do trabalho do corpo do que do espírito e que são, por isso mesmo, impróprias para o nobre, pelo que o seu exercício implica a derrogação dos direitos e privilégios inerentes à condição.341   No entanto, a ordem do povo está longe de ser monolítica. A Pragmática de 1749, por exemplo, define as pessoas de baixa condição, empurrando para este patamar os aprendizes de ofícios mecânicos, lacaios, mochilas, marinheiros, barqueiros, fragateiros, negros e obreiros que trabalhavam a jornal, e excluindo da enumeração os mestres artesãos.342                                                    340 A contradição relativamente aos lavradores e negociantes já foi sublinhada por Nuno Gonçalo Monteiro, “Notas..., 21. 341 O autor produz mesmo uma longa lista dos ofícios tidos por mecânicos, como sejam os adeos, agrícolas, agulheiros, albardeiros, alfaiates, almocreves, alveitares, armadores, arrieiros, arqueiros, atafoneiros, azenheiros, azulejadores, barbeiros, batefolhas, bordadores, boticários, botoeiros, cabeiros, cabeleireiros, calafates, caldeireiros, carniceiros, carpinteiros, caçadores, cerieiros, chapeleiros, cerigueiros, cordoeiros, correiros, confeiteiros, cortadores, cutileiros, douradores, engomadeiros, ensaiadores, entalhadores, espadeiros, esparteiros, especieiros, espingardeiros, estalajadeiros, estanheiros, esteireiros, feitores, ferradores, ferreiros, forneiros, funileiros, galinheiros, jurados, lacaios, latoeiros, linheiros, livreiros, luveiros, marceneiros, meieiros, mercadores, moedeiros, moleiros, músicos, oleiros, ourives, pastores, pescadores, pedreiros, picheleiros, pintores, polvoristas, porteiros, padeiros, recoveiros, regatões, relojoeiro, rendeiros do verde, saboeiros, seleiros, sineiros, sombreireiros, soqueiros, surradores, taberneiros, tecelãos, tendeiros, tintureiros, trolhas, vestimenteiros, vidraceiros, violeiros, volanteiros, oficiais da navegação. Luís da Silva Pereira Oliveira, Privilegios…, 186-187. 342 Cf. cap. 14.º da Pragmática de 1749. Luìs Fernando de Carvalho Dias, “Luxo e pragmáticas no pensamento 
económico do século XVIII”, separata do Boletim de Ciências Económicas da Faculdade de Direito de Coimbra, vol. V, n.ºs 1-2-3 (1956): 122-123. 
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Esta disposição está em consonância com a linha de separação entre o estrato 
designado por “artes e ofìcios”, organizado em corporações, e a camada inferior da população, que compreende os oficiais, os criados, os trabalhadores não-especializados e pobres, a quem não se reconhece a capacidade de constituir corporações. Considera-se que as “artes e ofìcios”, mesmo que mecânicas, pressupõem inteligência e disciplina e, por esse motivo, situam-se na interseção entre o domínio da arte ou inteligência e o domínio do trabalho manual. Estas atividades distinguem-se claramente das inteiramente manuais, executadas apenas pelo corpo, sem controlo da inteligência e do espírito. Era este tipo de trabalho, braçal e desprovido de arte, que definia o estrato inferior da sociedade. A linha de fronteira entre estes dois mundos era a organização em corporações. Esta estrutura agregava, atribuía existência jurídico-política, definia um lugar na sociedade.343 É preciso ter em conta que “[s]e as corporações mecânicas se encontravam no limiar inferior da hierarquia de corpos corporativos existentes na sociedade de Antigo Regime, a posse duma arte colocava-as acima dos trabalhadores não-especializados no meio urbano e dos cultivadores e assalariados rurais. Tornava-as capazes de autogoverno e merecedoras de privilégios e direitos”.344 Este era apenas um dos critérios de distinção dos homens no mundo do trabalho, pois o mundo dos ofícios mecânicos era, ele próprio, dinâmico e hierarquizado, traduzindo diferentes graus de prestígio.345 Havia ofícios que gozavam de mais estima do que outros. Vimos, por exemplo, que os tratados do século XVII tendem a reconhecer aos ourives, aos livreiros ou aos boticários um estatuto privilegiado. Na base da distinção estão critérios como o tipo de matérias-primas manuseadas, o grau de inteligência e arte convocados, e o facto de a atividade anular ou pôr em causa (e em que grau) a dignidade humana.  As teatralizações sociais inerentes às comemorações civis ou de caráter religioso e litúrgico, em geral, e o cortejo da procissão de Corpus Christi, em particular, funcionam como espelho e reflexo da representação dessa hierarquia. Este cortejo tem, na maioria das cidades portuguesas, desde o século XVI, regimento específico, onde se definem as formas de apresentação de cada bandeira ou ofício, assim como a ordem de apresentação, o que permite inferir a importância e o papel que cada um desses ofícios teria no imaginário social.346 Através                                                  343 Miriam Halpern Pereira, “Artesãos…, 42-46. 344 Miriam Halpern Pereira, “Artesãos…, 44. 345 José Newton Coelho Meneses, “Discrição nas cores e efeitos nas formas: emblemas, simbologias e manifestações 
da identidade dos ofìcios mecânicos no mundo português dos séculos XVIII e XIX”, in Sons, Formas, Cores e Movimentos na Modernidade Atlântica: Europa, Américas e África, org. Júnia Ferreira Furtado (São Paulo; Belo Horizonte: Annablume Editora; Fapemig; PPGM-UFMG, 2008), 402-403. 346 José Newton Coelho Meneses, “Discrição…, 404. 
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desses rituais delimitam-se e hierarquizam-se didaticamente os corpos e a ordem objetivada 
ganha alteridade e visualidade representativa. Em suma, os rituais “legitimam pelos sentidos, em geral, e pelo olhar, em particular, o equilíbrio social dos vários corpos autónomos que a compõem”.347  Traçado o panorama dos estatutos jurídicos de nobreza e dos ofícios de uma forma geral, importa agora definir as fronteiras do grupo intermédio. Qual teologia negativa, optamos por definir grupos intermédios, primeiramente, pela negativa, isto é, por clarificar aquilo que não são. Como é óbvio, pertencem a este patamar todos aqueles que não fazem parte dos grupos superiores nem dos grupos mais baixos da sociedade. As camadas intermédias estarão entre dois extremos. Concretizemos e precisemos as linhas de corte. No topo teremos os grandes, seculares e eclesiásticos, os titulares e detentores de altos cargos, como os altos magistrados, bem como todos aqueles que estão abrangidos pelo estatuto de fidalgo. No limite inferior, as pessoas de baixa condição definidas nos termos da Pragmática de 1749. A posição dos indivíduos face aos meios de produção será central para efeitos da definição da linha de corte inferior, uma vez que definimos como critério de elegibilidade, ser proprietário destes meios. Não se pense que o critério é extemporâneo ou que corresponde a uma cedência à ideologia marxista. No passado o critério foi objetivamente afirmado na definição de status. Veja-se, por exemplo, o Compromisso da Misericórdia de Lisboa (1619), que o define como condição essencial para a admissão à qualidade de irmão.348 Este mesmo espírito e princípio está presente na Pragmática de 1749 e na definição de ordem plebeia de Pascoal de Melo Freire acima transcrita.  Consideremos agora os critérios de inclusão. O primeiro critério a considerar será a situação socioprofissional. Este critério é amplo e inclusivo pois abre portas a todos aqueles que                                                  347 José Newton Coelho Meneses, “Discrição…, 402-417. 348 Este documento define que o candidato deveria reunir cumulativamente várias condições, como sejam: ser limpo de sangue, livre de infâmia, ter idade conveniente, saber ler, ter riqueza, não servir a casa por salário, e finalmente, para os irmãos de ofício, possuir tenda no caso de exercer ofício que a costuma ter ou, ser mestre de obras, isento de trabalhar por suas mãos, no caso dos ofícios em que não é costume ter tenda. Compromisso da Misericórdia de Lisboa (Lisboa: Pedro Craesbeeck, 1619), 1v. É preciso ter em conta o destaque dos compromissos publicados da Misericórdia de Lisboa, em geral, e este, em particular, pela influência que tiveram na configuração dos regulamentos de todas as congéneres. E se um compromisso é uma declaração de intenções, um texto normativo que a realidade frequentemente contradiz, essa natureza não põe em causa a sua capacidade de refletir as atitudes relativamente aos seus membros. Isabel dos Guimarães Sá, Quando o Rico se Faz Pobre: Misericórdias, Caridade e Poder no Império Português, 1500-1800 (Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1997), 89. Na Misericórdia de Ponte de Lima, mesmo depois de reformulado, o compromisso mantém a imposição do requisito (de ter loja) aos irmãos oficiais. Maria Marta Lobo de Araújo, Dar aos Pobres e Emprestar a Deus (Vila Viçosa: Santa Casa da Misericórdia de Vila Viçosa e de Ponte de Lima, 2000), 394. 
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são considerados nobres, no sentido de nobreza simples, ou exerçam ofícios considerados 
“neutros”, desde que possuam um limiar mìnimo de riqueza que mais à frente precisaremos. Serão consideradas as profissões liberais, como advogados, oficiais da administração do Estado, médicos, membros do clero, oficialato, capitães de navios, professores, indivìduos que “vivem da 

sua fazenda” e negociantes de grosso trato. Serão ainda considerados mercadores, num sentido amplo do termo e ainda os artesãos, desde que sejam proprietários dos meios de produção e atinjam o limiar de riqueza de que nos ocuparemos em seguida.  Partimos de uma perspetiva de grupos intermédios abrangente, que se propõe transgredir as fronteiras do estatuto legal da nobreza, por via da inclusão da nobreza simples nos termos em que esta é definida nos finais do Antigo Regime. A violação das fronteiras assenta na premissa de que as fronteiras legais podem não ter relação com as mentais, sendo que a nós nos interessam particularmente as últimas. Num período como o final do Antigo Regime, em que, mais do que a um alargamento da noção de nobreza – que tende a abranger todas as elites económicas, sociais e culturais – se assiste à diluição do conceito e consequente desvalorização do estatuto, seria imprudente, e não temerário, não transpor fronteiras.349 A fronteira é transponível porque a linha de demarcação não era, afinal, brutal. Na verdade, como refere Nuno Gonçalo Monteiro, na essência, a nobreza só tinha de ser comprovada quando se pretendia atingir uma distinção no seu interior e, mesmo aí, o acesso era, podemos dizer, simplificado. Aceder ao grau de cavaleiro implicava somente provar que os pais, assim como os avós paternos e maternos, tinham uma vida nobre e isentos de mecânica. Segundo o autor, a amplitude e fluidez das fronteiras do escalão inferior da nobreza é uma característica específica da nobreza 
portuguesa, talvez “a mais singular de todas”. Tamanha imprecisão de fronteiras só tem paralelo europeu na gentry inglesa que, ainda assim, era um grupo do ponto de vista quantitativo muito mais restrito.350 Importa realçar que, numa perspetiva comparada, a nobreza portuguesa nos séculos XVII e XVIII, contrastava fortemente com a maioria das nobrezas europeias. De acordo com Nuno Gonçalo Monteiro, durante este período a nobreza portuguesa foi marcada por dois processos simultâneos de sinal contrário. Por um lado, verificou-se o alargamento da sua base,                                                  349 Nuno Gonçalo Monteiro, “Notas…, 21. O autor fala mesmo em “banalização” das fronteiras da nobreza que se torna, por isso, a mais difusa da Europa. Idem, “17th and 18th century..., 3. 350 Sobre este assunto, leia-se Nuno Gonçalo Monteiro, “Notas..., 19-24 e 42. Nesta matéria, o contraste com a Espanha é bastante evidente, uma vez que aí não só havia uma coincidência entre nobreza e fidalguia, como as suas fronteiras eram perfeitamente claras e delimitáveis o que, por si, viabilizava a existência de listas nacionais de 
fidalgos. Nuno Gonçalo Monteiro, “Notas..., 23. 
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enquanto o seu topo, a aristocracia de corte, se restringia, separava e tendia à cristalização.351  No que diz respeito ao alargamento da sua base, várias razões estão na origem desta especificidade portuguesa, como sejam a existência de um leque alargado de ofícios que nobilitavam, associado ao facto de se ter reputado tacitamente nobre, sem carecer de prova suplementar, quem desempenhava essas funções nobilitantes, bem como quem vivia “segundo 

a lei da nobreza” ou, mais genericamente, quem não exercia funções mecânicas. Estes fatores concatenados explicam a vulgarização e consequente desqualificação do estatuto de nobreza, uma vez que se adquiria tacitamente e quase não lhe correspondiam privilégios.352 Por 
consequência, “Virtualmente todas as camadas que os historiadores costumam incluir na noção 

de burguesia eram abrangidas pela delimitação legal da nobreza raza”, cujos privilégios, como dissemos, em rigor, quase não tinham significado efetivo. No limite, este estatuto legal inclui 
quase todas as “elites” económicas, sociais e culturais.353 Assim, se expulsássemos dos grupos intermédios todos os indivíduos que os contemporâneos consideram nobres, corríamos o risco de esvaziar o grupo do ponto de vista numérico ou, pior ainda, do seu provável significado, reduzindo praticamente a nossa análise aos médios comerciantes, lojistas e mestres artesãos.   Um dos principais fatores que explica o alargamento do grupo decorre da forma como a literatura jurídica e as práticas institucionais adotaram e validaram o conceito de nobreza civil e política (por oposição à nobreza natural), possivelmente, relacionada com a adoção singular e                                                  351 Nuno Gonçalo Monteiro, “17th and 18th century..., 1-2. Do ponto de vista quantitativo, a nobreza portuguesa aproximava-se mais dos exemplos espanhol, polaco ou húngaro do que do francês. Embora não haja consenso relativamente aos números eles são eloquentes e ilustram duas tendências diametralmente opostas. Pierre Goubert, por exemplo, estima que em França, a nobreza represente 1 a 1,5% da população, salvaguardando, no entanto, a especificidade da Bretanha que se distingue pela elevada densidade de nobres que representavam 2% da população. Pierre Goubert, L'Ancien Régime: La Société (Paris: Armand Colin, 1979), 138. No essencial, as estimativas de 
Arlette Jouanna concordam com as de Pierre Goubert. Arlette Jouanna, “De 'gros et gras' aux 'gens d'honneur'”, in Histoire des Élites en France, ed. Guy Chaussinand Nogaret (Paris: Éditions Tallandier, 1991), 40. Henry Kamen, por sua vez, fala numa percentagem inferior a 1%. Henry Kamen, Early Modern European Society (Londres; Nova Iorque: Routledge, 2000), 73. No caso de Veneza e Nápoles, Henry Kamen estima que os nobres representavam 1% da população. No extremo oposto temos, por um lado, Castela onde, segundo o autor, 10% da população reclamava o estatuto nobre (hidalgo) e a Polónia, onde os efetivos da nobreza representavam 15% da população. Henry Kamen, 
Early…, 73. Note-se que Braudel propunha para a Polónia um valor um pouco abaixo, mas ainda assim elevado (8 a 10%). Fernand Braudel, Civilização Material, Economia e Capitalismo: Séculos XV-XVIII (Lisboa: Teorema, 1992), tomo II, 419. Em Portugal, Nuno Gonçalo Monteiro estima que, no final do Antigo Regime, o grupo da nobreza simples corresponda a entre 6 e 8% da população adulta masculina. Nuno Gonçalo Monteiro, “17th and 18th century..., 3. 352 Maria Alexandre Lousada, “Espaços de sociabilidade em Lisboa: finais do século XVIII a 1834” (tese de doutoramento, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1995), 61; Nuno Gonçalo Monteiro, “Poder senhorial..., 336. Sobre outras causas que explicam o crescimento da nobreza no seu conjunto, leia-se Nuno Gonçalo Monteiro, “17th and 18th century..., 2-3; Idem, “Noblesse..., 188-189. 353 Nuno Gonçalo Monteiro, “Notas..., 21 e 42-43. 
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tardia da categoria de nobreza do direito comum europeu por parte dos juristas portugueses.354 Com efeito, até ao século XVII, as palavras nobre e nobreza são muito pouco frequentes nas categorias da lei portuguesa.355 Segundo, António Manuel Hespanha, “a emergência da categoria 

„nobre‟ pode ser descrita como a recepção pela literatura jurídica portuguesa de uma oposição bi-polar existente na literatura do direito comum italiano e que era estruturante (nobilies-non nobilies [ignobilies], sanior et melior pars vilior et peius pars)”.356 A origem da distinção bipartida e, por conseguinte, da nova taxonomia, é pouco clara. Sabe-se, no entanto, que o direito romano dividia os homens em plebeus e nobres e que esta classificação passou para o direito comum.357 Esta última qualidade era adquirida pela linhagem, por graça régia ou pela fama e para se aceder a ela não era necessário provar nobreza, mas tão-somente que não se era plebeu.358 Com 
efeito, “quando se trata desta categoria geral de nobreza, tal como aparece nas fontes do direito 

comum […] a doutrina recorre às formas de manifestação de nobreza menos dependentes de um acto real, tal como a dos habitus sociais, como por exemplo 'viver à maneira da nobreza', as quais não reenviam já para taxinomias de proveniência real, mas sim para classificações sociais fundadas sobretudo na fama inveterada”.359 Parte-se do pressuposto de que a reputação social era uma consequência da exteriorização da nobreza interior. Mais: a reputação tornava-se um símbolo indispensável, ou mesmo generativo, de nobreza.360 A ampla e difusa noção de nobreza decorre também do entendimento e leitura que se faz das artes liberais.361 É que em Portugal a ordem normativa reflete o princípio, característico da cultura romana, do enobrecimento das artes liberais. A própria etimologia do termo deriva da palavra latina liber. Artes liberais eram, no período romano, as artes próprias de um homem livre, do cidadão com direitos, politicamente livre e economicamente independente. Cícero, por exemplo, põe em evidência o contraste entre as artes quae libero sunt dignae, próprias de um homem livre, e as artes serviles, ou seja, as                                                  354 Nuno Gonçalo Monteiro, “17th and 18th century..., 3; Idem, “Noblesse..., 188; António Manuel Hespanha, “A 
nobreza…, 27-42. 355 António Manuel Hespanha, “A nobreza..., 28; José Antonio Guillén Berrendero, “Los mecanismos…, 431. 356 António Manuel Hespanha, “A nobreza..., 28.  357 Sobre as origens desta taxonomia, leia-se António Manuel Hespanha, “A nobreza..., 28-29. 358 António Manuel Hespanha, “A nobreza..., 30-36. 359 António Manuel Hespanha, “A nobreza..., 33. 360 António Manuel Hespanha, “A nobreza..., 33-34. Segundo o autor: “A admissão da relevância da reputação social como forma de acesso à nobreza torna o discurso jurídico num espelho dos sistemas sociais de distinção do estado de nobre. O direito doutrinal e jurisprudencial não faz mais do que ratificar – por meio de um sistema regulado de prova e certificação – classificações já operadas na vida quotidiana. Abre-se à vida, evolui com ela; mas introduz nas classificações sociais maior certeza e maior durabilidade. Em rigor, não cria nada de novo; mas atribui ao que já está criado uma fiabilidade e uma permanência muito maiores”. Idem, “A nobreza..., 34. 361 Nuno Gonçalo Monteiro, “Notas...; Idem, “Liberal - Liberalismo”, Ler História, n.º 55 (2008): 98. 
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artes servis próprias do escravo.362 Este princìpio legitimou a oposição entre “profissões liberais” 

e “profissões mecânicas”. Não surpreende por isso que Bluteau defina artes liberais, por oposição às mecânicas, como aquelas que não ocupam as mãos e são próprias de homens 
nobres e livres e que, correlativamente, o termo “liberal”, signifique “[n]obre. Que mostra ser de pessoa de qualidade”.363 A especificidade do direito português reside no facto de todas estas noções terem sido vertidas para o direito. É aí que devemos procurar o nexo causal que explica que a categoria jurídica de nobreza abrangesse em Portugal grupos sociais numerosos e diversificados. Assim se explica que o país tivesse uma nobreza numerosa, caracterizada por fronteiras difusas que se manifestavam na anexação à nobreza de todos os graus e estatutos intermédios que, diga-se, na maioria dos países europeus não têm essa conotação, constituindo um obstáculo ao estudo destas camadas numa perspetiva comparada.   Vejamos o caso da França. Depois da nobreza, grupo muito reduzido e ao qual se pertencia por nascimento, por vontade deliberada e expressa do rei, ou comunicada pelo exercício de altos cargos nos tribunais superiores ou no exército, no primeiro escalão da promoção social, mas dentro das fronteiras do terceiro estado, vamos encontrar uma elite definida pela honorabilidade.364 São as gens d'honneur, os notables. Compõem-na negociantes, burgueses, na aceção restrita do termo, correspondente a um antigo negociante rico que deixou de exercer a atividade ou a transferiu para segundo plano, vivendo nobremente.365 Ao lado destes vemos também os intelectuais, como os professores universitários, médicos, advogados e ainda detentores de cargos públicos, como notários, juízes (de tribunais inferiores), oficiais das finanças entre outros.366 Um só exemplo basta para evidenciar o contraste com o caso português. Em                                                  362 Michael Lind, “Why the liberal arts still matter”, The Wilson Quarterly, vol. 30, fasc. 4 (2006): 54. 363 Rafael Bluteau, Vocabulário…, vol. 5, 109. 364 Arlette Jouanna, “De 'gros et gras'…, 30. Com efeito, no século XVI triunfa o princìpio segundo o qual só o rei tem competência para nobilitar. Um poder que se materializa nas cartas de nobilitação e nas de reabilitação passadas àqueles que perderam a qualidade de nobre pelo exercício de atividades “dérogeantes”, ou seja, incompatíveis com o estatuto e que, por graça real, são readmitidos à condição de nobre. Arlette Jouanna, “De 'gros et gras'…, 45-46. Note-se que a coroa usou, mas não abusou, deste expediente. Pierre Goubert, L'Ancien Régime…, 148. Existe o caminho da nobilitação gradual por via do exercício de cargos que, em alguns casos, se acharia concluído logo na 
primeira geração, noutros, porém, mais comuns, apenas ao fim de três gerações. Arlette Jouanna, “De 'gros et 
gras'…, 46-47; Pierre Goubert, L'Ancien Régime…, 149 365 É que, o facto de, em 1462, Luís XI ter permitido que os nobres se dedicassem ao grande comércio, não obstou a 
que se reforçasse a ideia de que a atividade comercial era eminentemente plebeizante. Arlette Jouanna, “De 'gros et 
gras'…, 26-27. Os negociantes eram reconhecidos pelos seus concidadãos como pessoas honradas, mas não como nobres. 366 Arlette Jouanna, “De 'gros et gras'…, 28-29; Fernand Braudel, Civilização..., 430. Sobre os cargos nobilitantes, leia-se Arlette Jouanna, “De 'gros et gras'…, 36; Pierre Goubert, L'Ancien Régime…, 150-152. Estima-se que as 
“gens d'honeur” correspondiam a cerca de 5% da população. Arlette Jouanna, “De 'gros et gras'…, 40. 
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França, a advocacia era compatível com a nobreza mas não conferia o estatuto de nobre.367  Em Inglaterra, a tendência historiográfica mais comum é a seguida por John Rule e Peter Earle que integram no estrato intermédio, que designam como middling people, agricultores, advogados, médicos, físicos, boticários, professores, cargos administrativos, negociantes (que ocupam o topo deste estrato), mercadores, lojistas, e uma elite artesã, demarcando-se das camadas baixas, as labouring classes, que incluem o grosso dos artesãos e a maioria da população que tem de vender a sua força de trabalho, muitas vezes, indiferenciado e não qualificado, e das classes superiores, correspondentes à aristocracia e à gentry.368 No fundo, constituem as gens d'honneur, os notables ou as middling classes, os mesmos estratos que José Antonio Maravall integra nos grupos intermédios no seu estudo sobre Espanha no século XVII.369  Não são necessários muitos mais exemplos para demonstrar que, no que se refere à análise dos grupos intermédios, no contexto europeu, parece prevalecer uma relativa homogeneidade, uma vez que a historiografia europeia tende a incluir e considerar no seu seio os mesmos grupos.370 Tende a definir uma elite não aristocrática; uma oligarquia, não uma classe económica, que inclui grupos que, de uma forma geral, em Portugal, estavam conotados com a nobreza. Do exposto se infere que só podemos comparar se construirmos – procurando não descaracterizar ou desvirtuar a essência, natureza ou configuração geral da sociedade –                                                  367 Arlette Jouanna, “De 'gros et gras'…, 26-27. Com efeito, Loyseau no seu Traité coloca os funcionários régios, os advogados e os negociantes como parte integrante do terceiro estado. Henry Kamen, Early…, 98.  368 John Rule, Albion's People: English Society, 1714-1815 (Londres; Nova Iorque: Longman, 1992), 31-54 e 55-84; Peter Earle, The Making of the English Middle Class: Business, Society and Family Life in London, 1660-1730 (Londres: Methuen, 1991). Maxine Berg partilha da mesma leitura das camadas intermédias. Cf. Maxine Berg, 
Luxury and Pleasure…, 212. Muito embora a historiografia tenha sido perpassada por duas tendências fundamentais. A primeira tende a concentrar-se no estudo das elites e a enfatizar o caráter vertical e hierárquico da sociedade. Cf., por exemplo, J. C. D. Clark, English Society 1688-1832 (Nova Iorque: Cambridge University Press, 1985). A segunda tende a perspetivá-la como um universo onde se tendem a afirmar relações de classe, sendo que neste paradigma prevalece o pluralismo quanto ao número de classes. Os historiadores, como E. P. Thompson, vinculam o conceito à matriz marxista e consideram a natureza das classes como essencialmente bipolar e antagónica. Contudo, a maioria considera que a sociedade se divide em três grandes camadas – nobres, intermédios e plebeus – uma leitura que enfatiza o compromisso entre o novo e o velho. São exemplo desta abordagem, além dos acima referidos, Harold Perkin, The Origins of Modern English Society, 1780-1880 (Londres: Routledge, 1969). 369 José Antonio Maravall, Poder..., 262 e 274. Ou seja, os terratenentes ricos, mercadores de grosso trato, burocratas, militares, advogados, letrados, médicos, funcionários e artesãos ricos. 370 Falamos de diferenças qualitativas, ou seja, ao nível dos grupos que integram as camadas intermédias, porque, como é óbvio, em termos quantitativos, a dimensão do grupo está sujeita a variados fatores, como o desenvolvimento económico do país ou da região. Assim, quando Henry Kamen procede ao estudo comparativo dos grupos intermédios na Europa Moderna, no qual não se refere à realidade portuguesa, não hesita em considerar no seu nível inferior, pequenos comerciantes, artesãos ricos e outros, que tendem a ser independentes economicamente e não trabalhar para outrem, e no seu patamar superior os funcionários do Estado, os negociantes e os indivíduos que viviam de suas rendas. Henry Kamen, Early…, 98. 
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categorias homogéneas com referência às congéneres, o que implica construir, ao nível interno, uma categoria heterogénea ou, se quisermos, mestiça, do ponto de vista do estatuto. Esta opção 
implica “recrutar” membros no seio da nobreza e do terceiro estado e definir um grupo que não se poderá dizer monolítico, mas eclético e multiforme. Em última instância, podemos afirmar que só teremos objeto de estudo passível de ser comparado se aceitarmos essa via, legitimada entretanto por algumas perceções da realidade social que tendem a reconhecer e identificar a 
“classe média” ou grupo do meio, ora com a nobreza latu sensu, ora com grupos intermédios que os autores situam entre a nobreza e o povo.  Importa ainda clarificar que também incluiremos nos grupos intermédios os cavaleiros das Ordens Militares. A opção não é pacífica e carece de fundamentação. Várias razões concorrem para a inclusão dos cavaleiros das Ordens Militares. Explicitemo-las. Para admissão ao estatuto de cavaleiro, a legislação não requeria, como em Castela, fidalguia de geração.371 A concessão do hábito ficava dependente da aprovação das habilitações que inquiriam principalmente a nobreza do candidato e dos seus ascendentes, o que equivalia, grosso modo, a aferir se estes viviam nobremente (tinham um estilo de vida nobre) e havia limpeza de ofícios até à geração dos avós.372 Mas é preciso ter em conta que os defeitos em geral e a mecânica em particular não eram em si mesmo inultrapassáveis. Na verdade, no século XVIII, 48,9% dos candidatos foram dispensados, ou seja, autorizados pelo rei a infringir um ou mais itens consagrados nos estatutos da Ordem de Cristo, a mais pretendida e prestigiada das Ordens Militares.373 Importa sublinhar que o “defeito” mais comum no século XVIII, mais precisamente 

até 1777, foi sem dúvida “a mecânica”, que representou cerca de 39% dos cavaleiros dispensados, chegando a atingir na década de 50, 43,8% dos novos candidatos à Ordem de Cristo. Fernanda Olival conclui que, em Portugal, os monarcas dispensavam a quase totalidade                                                  371 José Antonio Guillén Berrendero, “Los mecanismos…, 643. Em Espanha, os hábitos das Ordens Militares caucionavam honra que se estendia a toda a linhagem e, por isso, eram cobiçados. Um hábito era um claro distintivo externo, permitia distanciar-se da simples nobreza que gozava de pouco peso social. Isto deve-se ao facto 
de as provas de limpeza e nobreza gozarem de um alto ìndice de credibilidade. Antonio Domìnguez Ortiz, “La 
nobleza como estamento y grupo social en el siglo XVII”, in Nobleza y Sociedad en la España Moderna, dir. María Carmen Iglesias, (Madrid; Oviedo: Ediciones Nobel; Fundación Banco Santander Central Hispano, 1996), 124-126 e 130. Para a comparação dos requisitos e tramitação do processo de habilitação às ordens militares entre Portugal e Espanha no período filipino, leia-se José Antonio Guillén Berrendero, “Los mecanismos… 372 Inquiriam-se ainda outros aspetos. Importava aferir se o candidato era herege ou professava outra religião, se tinha cometido crime de lesa-majestade, não tinha ascendentes gentios ou mulatos, se tinha idade superior a 18 e inferior a 49 anos, se tinha defeito físico e se era filho legítimo. Fernanda Olival, As Ordens..., 164; Luís da Silva Pereira Oliveira, Privilégios…, 317-318. Aspetos que, no seu todo, configuram o modelo de cavaleiro. 373 Fernanda Olival, As Ordens..., 173, 180, 214. Os dados são relativos a uma amostra que considerou todos os processos de habilitação de cavaleiros cujo primeiro nome se inicia pela letra A. 
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dos “defeitos” encontrados nas provanças. Assim se explica que quase não existam reprovações por mecânica, apesar da abundância deste tipo de impedimentos.374 Para este efeito, a comparação com Espanha, torna estes dados ainda mais eloquentes. Tomando como referência o período compreendido entre 1641 e 1657, verifica-se que apenas 6,8% dos cavaleiros santiaguistas alcançaram dispensas, enquanto em Portugal, no período homólogo, a percentagem dos dispensados atinge os 25,8%.375 Todos estes dados se explicam em grande medida pelas urgências financeiras conjunturais do Estado Moderno, que transformou as dispensas num mecanismo de financiamento. É que a dispensa era concedida em troca de serviços futuros (em postos militares ou jurídico-administrativos, ou, como era frequente no caso de dispensa mecânica, mediante o pagamento de determinada quantia de dinheiro.376 Os dados disponíveis para a Ordem de Cristo apontam que, no século XVIII, a maioria das mecânicas se situava na geração dos avós, em particular, nos avós maternos. Ainda assim a presença de atividades manuais nos pais representava 55,6% dos casos de mecânica e no próprio, 18,4%. Muito embora representem somente cerca de 4,5% no total das candidaturas, o seu número cresceu de forma muito acentuada do século XVII para o século XVIII.377 A dispensa de uns acicata a vontade e impele à candidatura de muitos outros.  Estes dados são ainda mais expressivos se tivermos em conta que, como vimos, no século XVIII, as fronteiras da mecânica conheceram uma redução significativa por via da 
legislação que tende a “despenalizar” ofìcios como os de “lavrador de terras próprias”, negociante de grosso trato, guarda-livros e caixeiro.378 Do exposto se deduz que, ao contrário do                                                  374 Fernanda Olival, As Ordens..., 193, 216 e 359-370.  375 Fernanda Olival, As Ordens..., 185-186.  376 O valor da “multa”, como muitos lhe chamaram no século XVIII, era definido pela Mesa da Consciência e Ordens ou pelo monarca e variava em função de critérios como a qualidade e o número das mecânicas. Naturalmente que se a mácula incidia nos ascendentes do candidato implicava contribuições mais leves. Quando esta incidia no próprio candidato implicava contribuições elevadas, chegando mesmo a ser, nas décadas 40 e 50 do século XVIII, bastante onerosas, atingindo os 1 200 000 e 1 600 000 réis ou mesmo, embora excecionalmente, os 4 000 000 réis. Fernanda Olival, As Ordens..., 186-202. Veja-se o caso de Manuel de Novais da Silva Leitão, que constitui a nossa amostra, cuja conclusão do processo de provanças refere que, não obstante o requerente ter as partes 
pessoais e limpeza necessária, “o Pay em seu principio foi caixeiro de hum tio contratador de vinhos, e hoje tem o mesmo exercício de contratador de vinhos e o avo materno cordoeiro, a may e duas avós mulheres de segunda 
condição”, o que o impede de entrar na ordem. O referido Manuel de Novais da Silva Leitão recorre da decisão, alegando os serviços militares de um tio, tendo a Mesa de Consciência e Ordens considerado que, uma vez que o mesmo estava habilitado para os lugares de letras, tendo lido no Desembargo do Paço, lhe devia ser concedida a 
dispensa, mas dado que o mesmo não apresentava “serviços proprios” devia contribuir com o “donativo” de 480 000 réis “pera as despezas deste tribunal que se achão exaustas”. ANTT, Habilitações da Ordem de Cristo, Letra M, maço 44, n.º 7. 377 Fernanda Olival, As Ordens..., 360-361.  378 Fernanda Olival, As Ordens..., 362-363.  
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que se verificava em Espanha, em Portugal, não se exigia fidalguia aos candidatos e a Coroa 
“conseguiu impor uma acentuada flexibilidade nas habilitações e dispensas”.379 O período pombalino abriu mesmo um novo caminho a todos aqueles que, embora tivessem profissões conotadas com mecânica, possuíam dinheiro e aspiravam a nobilitação. A todos aqueles que estivessem dispostos a investir nas mais importantes companhias comerciais, a Coroa oferecia o gozo de uma regalia especial em matéria de status social, facultando a isenção de mecânica na candidatura às Ordens Militares. Por seu turno, no reinado de D. Maria I, tornaram-se comuns as dispensas de provanças.380  Com efeito, com exceção dos cavaleiros de linhagem, em todos os outros a nobreza apenas começa formalmente naqueles que adquirem este estatuto. Diz-se formal, porque decorrente de um processo normalizado mas que, mesmo assim, assenta sobretudo na reputação. É aí que reside o ónus da prova. E se é certo que os cavaleiros são nobres, também é certo que este estádio corresponde, na maioria dos casos, a uma infância de nobreza, que só nas gerações subsequentes se presume plenamente amadurecido e consolidado.  Todos estes mecanismos atuaram no sentido de facilitar o processo de habilitação e levaram a um aumento do número de cavaleiros, fatores que, concatenados, explicam que a insígnia tenha perdido grande parte do capital simbólico que a marcou nos séculos anteriores. Nesta perspetiva, se poderá encontrar explicação para a perceção entre portugueses e estrangeiros que visitaram o nosso país, segundo a qual, Portugal se destacava pelo elevado número de cavaleiros e pela sua baixa condição social.381 Refira-se, por exemplo, o testemunho de Gorani (1740-1819), segundo o qual, “esta Ordem [de Cristo] perdeu a sua força quando a envileceram e prostituíram; na época em que estive em Portugal, contavam-se mais de sessenta mil cavaleiros e vi-a no peito de músicos e criados”. O autor adianta ainda que os cavaleiros da Ordem de Cristo e da Ordem de Avis, que gozava de menos prestígio que a primeira, estavam sujeitos às mesmas formalidades e leis criminais que os outros súbditos do rei.382 Não queremos com isto sustentar que não era reconhecido capital simbólico à insígnia, e que a sua aquisição                                                  379 Fernanda Olival, As Ordens..., 215. 380 Fernanda Olival, As Ordens... , passim. Sobre a legislação específica relativa às Companhias que conferem esta regalia e os montantes mínimos a investir em cada uma delas para usufruto da supracitada isenção, leia-se Fernanda Olival, As Ordens..., 202-206 e sobre dispensas de habilitações, leia-se 206-216. 381 Sobre a perceção nacional, leia-se Nuno Gonçalo Monteiro, “Noblesse..., 189; sobre a perceção dos estrangeiros, leia-se Fernanda Olival, As Ordens..., 169 e 217.  382 Giuseppe Gorani, Portugal. A Corte e o seu País nos anos de 1765 a 1767 (Lisboa: Lisóptima Edições, 1989), 146. 
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não fosse capaz de projetar os cavaleiros na escala de honorabilidade e prestígio social. Como é óbvio, gozar de uma nobreza tácita não terá o mesmo peso do que gozar desta nobreza concedida por meio de mecanismos formais e públicos. Assumimos que os cavaleiros, como refere Pascoal de Melo Freire, ocupariam um segundo lugar na hierarquia social. No topo, ficam os grandes, titulares e, mais genericamente, a fidalguia. Assim, os indivíduos com o estatuto de cavaleiro serão incluídos nos grupos intermédios, exceção feita, como é óbvio, ao muito cobiçado estatuto de comendador, cuja principal beneficiária era a alta nobreza.383 Serão também excluídos os cavaleiros da Ordem de Malta, atendendo ao padrão de recrutamento mais restritivo que 
impõe como requisito “fidalguia de linhagem e armas”, explicando assim que os seus membros não sejam recrutados entre a nobreza simples, mas no grupo mais restrito dos fidalgos.384  2.3.2 Segundo critério: nível de riqueza   Se o estatuto e a ocupação permitem situar os indivíduos na escala social, o seu nível de riqueza fornece uma outra dimensão dessa posição. Assim, o segundo critério a atender – note-se que a ordem não é arbitrária, pois traduz em si uma valoração – é o nível de riqueza do indivíduo, que se expressa na soma da fortuna. Partindo do nível de riqueza estabelecer-se-á uma linha de corte diferenciada que permita a delimitação da fronteira inferior. Porque a análise quer tentar abarcar a noção de mediania, tantas vezes veiculada nas fontes, procuramos definir uma linha de corte entre camadas baixas e intermédias que se coadunasse com este objetivo. Para isso, tivemos de traçar uma linha divisória na hierarquia da riqueza, procurando precisar um limiar de riqueza ou, por outras palavras, um nível que garantisse aos seus possuidores viver com independência económica. Optamos por agrupar e classificar os inventários em função da soma da fazenda que corresponde ao somatório de todos os bens do agregado. A classificação dos inventários teve em conta os seis intervalos de níveis de riqueza que o Alvará de 21 de junho de 1759 definiu para efeitos de cobrança dos honorários do partidor, isto é, o oficial público a quem competia fazer a partilha e divisão dos bens.385 Inibidos de produzir qualquer arbítrio a respeito desta, os                                                  383 Fernanda Olival, As Ordens..., 46 e 87. 384 Maria Inês Versos, “Os Cavaleiros de São João de Malta em Portugal de D. João V às vésperas do Liberalismo”, Penélope, n.º 17 (1997): 114-115. 385 O referido alvará, que pretendia fazer face à desordem nos Juízos dos Órfãos da cidade de Lisboa, distinguia com 
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partidores eram meros executores do despacho que determinava a forma como a partilha se deveria realizar.386 Subjacente ao princípio da indexação do seu salário ao valor dos bens387 parece estar a premissa da maior capacidade da herança, mas também o facto de o trabalho do partidor ser correlativo do valor total dos bens e este, do seu número. Entendemos que o critério é significativo porque recorre a uma classificação coeva indissociável da própria fonte. O Quadro 2 resume os níveis de riqueza e os respetivos honorários do partidor previstos no Alvará de 21 de junho de 1759 (Cf. Coluna 1 e 2 do Quadro 2).   Quadro 2 - Níveis de riqueza e honorários do partidor segundo o Alvará de 21 de junho de 1759 e as categorias socioeconómicas de análise   Em itálico: níveis de riqueza e honorários do partidor segundo o Alvará de 21 de junho de 1759.  * Estes valores traduzem a conversão de cruzado em réis, assumindo que o Alvará se refere ao cruzado de prata, em vigor desde 1624 até finais do século XIX, equivalente a 400 réis. Fonte: http://pwr-portugal.ics.ul.pt/?page_id=48. Este pressuposto é congruente com a conversão feita pelo jurista José Pereira de Carvalho. José Pereira de Carvalho, Primeiras Linhas sobre o Processo Orphanologico (Lisboa: Tipografia Lacerdina, 1816), 29.                                                                                                                                                   rigor as funções dos avaliadores e do partidor, bem como os critérios a ter em conta para efeitos de pagamento a cada um destes. O pagamento dos primeiros calculava-se em dias de trabalho; o dos segundos era fixado por lei, 
tendo em conta o nìvel de riqueza apurado no inventário. António Delgado da Silva, “Legislação de 1750 a 1762”, in Collecção da Legislação Portugueza (Lisboa: Tipografia Maigrense, 1828), 669-671; Manuel Borges Carneiro, Direito Civil de Portugal (Lisboa: Tipografia de Maria da Madre de Deus, 1858), vol. III, 97. 386 Não havia qualquer confusão entre a sua função e a dos juízes e a dos avaliadores já que estes não podiam ser partidores, nem os partidores avaliadores. José Pereira de Carvalho, Primeiras…, 28. 387 Manuel Borges Carneiro, Direito Civil…, 155-156. 

Níveis de riqueza Honorários (réis) Categoria Designação 30 000 - 100 000 réis 600 A  Grupo popular 100 000 - 400 000 réis 1 000 400 000 - 800 000* réis 1 600 B Grupo intermédio tendencialmente remediado 800 000* - 2 000 000* réis 2 400 C Grupo intermédio remediado 2 000 000* - 4 000 000* réis 4 800 D Grupo intermédio rico > 4 000 000* réis - [8 000 000] 6 400 E Grupo intermédio tendencialmente muito rico > [8 000 000]   F Grupo intermédio muito rico   G Fidalgos e altos dignitários 
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O estudo de Maria Manuela Rocha sobre a localidade de Monsaraz na primeira metade do século XIX dá pistas importantes sobre a perspetiva contemporânea dos níveis de riqueza, permitindo interpretar e dar significado às categorias consideradas. Através do cruzamento de fontes, a autora concluiu que os indivíduos com fortunas a rondar os 2 000 000 réis foram classificados nas pautas para a eleição dos oficiais da Câmara como ricos e aqueles cujos bens foram avaliados em 335 000 réis foram considerados pobres. 388 Refira-se que o limiar de pobreza utilizado por Maria Manuela Rocha é semelhante ao usado por Nuno Luís Madureira no estudo que desenvolveu sobre Lisboa nos finais do Antigo 
Regime. Segundo este autor, “nos finais do século XVIII e inìcios do século XIX, um indivìduo 

com total de fortuna inferior a 400 000 réis tem toda a probabilidade de ser considerado „pobre‟ 

pela comunidade”.389  Os dois referenciais, limiar de pobreza e riqueza propostos por Maria Manuela Rocha, não se distanciam muito da proposta de Bruno Lopes que, para analisar a população de Arraiolos nos séculos XVII e XVIII, partiu do cruzamento de várias fontes e propôs a correspondência entre seis classificações e oito classes de rendimentos.390 Para facilitar a leitura e viabilizar a comparação, fizemos corresponder as classificações e classes de rendimento usadas pelo autor, a níveis de valor patrimonial (fazenda total) (Cf. Quadro 3). Para esse efeito, consideramos o juro máximo legal, fixado em 1757 em 5%, como o índice de rentabilidade da fortuna que, apesar do seu caráter aproximativo, permite lançar alguma luz sobre a questão.391 De acordo com esta conversão, um indivíduo com um património inferior a 50 000 réis seria considerado pobre, com património inferior a 320 000 réis era considerado tendencialmente remediado e com uma fortuna superior a 2 000 000 réis seria considerado rico. Ora, estes dados reforçam a convicção de que o valor de 400 000 réis se revela ajustado e pertinente para                                                  388 Maria Manuela Rocha, Propriedade…, 94-97. 389 Nuno Luìs Madureira, “Inventários…, 18. Neste estudo o historiador opta por agrupar o retalhado tecido socioprofissional em quatro grandes núcleos: os pobres que compreendem todas as ocupações cujos montantes de 
fortuna são inferiores a 400 000 réis; os grupos populares que compreendem o grosso das ocupações “vis e 
mecânicas” e incluem artìfices, lojistas, criados, padres, viúvas com patrimónios avaliados entre 527 000 e 1 758 200 réis; os grupos intermédios, globalmente não mecânicos, que incluem profissões liberais e funcionários, mestres pilotos de navios, pequenos negociantes, fabricantes e militares, cuja fortuna total oscila entre os 3 000 000 e os 7 000 000 réis; e finalmente, os grupos superiores, que englobam médios e grandes negociantes e altas dignidades, cuja riqueza total oscila entre os 15 000 000 e os 65 000 000 réis. É importante sublinhar que a média de fortunas nesse estudo é de 7 106 400 réis. Nuno Luís Madureira, “Inventários…, 59-64. 390 Bruno Lopes, A Inquisição em Terra de Cristãos-Novos: Arraiolos, 1570-1773 (Lisboa: Apenas Livros, 2013), 108-110. 391 Este procedimento é bastante comum quando se quer fazer equivalência entre o nível de rendimento e o valor patrimonial. Veja-se, por exemplo, Bruno Lopes, A Inquisição…, 119; Jorge Pedreira, “Os homens…, 298. 
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definir uma primeira linha de corte, a do limiar riqueza a aplicar a todos os indivíduos.  Quadro 3 - Classes de rendimentos e classificações definidas por Bruno Lopes com vista à análise da população de Arraiolos nos séculos XVII e XVIII   Classes de rendimento  (réis) Classificação Soma da fazenda  (réis) <50 Indigentes 1000 51 ‐ 2 500 Pobres 1 020 - 50 000 2 501 ‐ 15 999 Tendencialmente remediados 50 020 - 319 980 16 000 ‐ 39 999 Remediados 320 000 - 799 980 40 000 ‐ 99 999 Notavelmente remediados 800 000 - 1 999 980 100 000 ‐ 199 999  Ricos 2 000 000 - 3 999 980 200 000 ‐ 249 999 4 000 000 >250 000 5 000 000  Obs.: Os patamares inferiores foram definidos tendo em conta os dados de José Viriato Capela, corroborados por Maria Glória Solé, que fixou o limiar de pobreza para o Minho, na década 60 do século XVIII, em 2 500 réis. Abaixo deste coeficiente estavam os pobres, mendigos e pedintes, que, ou estão excluídos da documentação, ou são coletados com o valor insignificante de 50 a 100 réis. O quarto patamar é definido tendo em conta os rendimentos líquidos de 16 000 réis que, em 1722, na diocese de Elvas, eram necessários para que um indivíduo se pudesse habilitar às ordens sacras. Esse valor permitiria uma sustentação decente dos clérigos, evitando a mendicidade e o exercício de ocupações indecentes. Para definir o patamar seguinte o autor levou em linha de conta o rendimento necessário para ingresso no Colégio da Purificação em Évora, entre 1593 e 1759, que foi também o valor de referência do Colégio de São Paulo em Coimbra, até ao século XVIII. O autor definiu o patamar seguinte tendo em conta o ordenado auferido pelo meirinho do tribunal da Inquisição de Évora no início do século XVIII, ofício que, em termos remuneratórios, ocupava um lugar intermédio na hierarquia da instituição. O sexto e o sétimo patamar foram definidos tendo em conta, respetivamente, o rendimento de 200 000 réis auferido em 1756 pelo juiz de fora e familiar do Santo Ofício de Arraiolos, e o rendimento de 250 000 réis que o indivíduo mais rico de Castro Marim, no Algarve, auferia em 1699.   Fonte: Bruno Lopes, A Inquisição em Terra de Cristãos-Novos: Arraiolos, 1570-1773 (Lisboa: Apenas Livros, 2013), 108-110.    Ao estabelecer critérios censitários para as eleições, a legislação liberal assenta as desigualdades políticas em critérios económicos, fundamentando-as na ideia de que um certo nível de riqueza seria necessário à independência económica, que andava a par da capacidade intelectual e da independência de opinião.392 Vejamos os termos em que são definidos os critérios censitários para termos uma ideia dos montantes associados à noção de independência económica. Em 1826, a Carta Constitucional não reconhece o direito de voto nas Assembleias                                                  392 Paulo Jorge da Silva Fernandes, “Elites locais e poder municipal: Do Antigo Regime ao liberalismo”, Análise Social, vol. XLI, n.º 178 (2006): 67. 
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Paroquiais aos menores de vinte e cinco anos, aos criados de servir (em cuja classe não entram os guarda-livros, caixeiros e criados da Casa Real), e a quem não tivesse uma renda líquida anual de 100 000 réis, o que equivale, usando o mesmo critério de cálculo, a ter 2 000 000 réis de valor patrimonial.393 Seria necessário ter uma renda líquida anual de 200 000 réis para poder votar na eleição dos deputados e de 400 000 réis para se poder ser nomeado deputado, ou seja, ter um valor patrimonial de cerca de 4 000 000 e 8 000 000 réis, respetivamente.394 Auferir um rendimento anual de 100 000 réis foi também a limitação censitária usada no Decreto de 9 de janeiro de 1834 e no Código Administrativo de 1836 para as eleições municipais.395 Refira-se que o limiar mínimo dos 100 000 réis de rendimento anual é tendencialmente seletivo e elitista, já que, em 1837, apenas 8,6% da população de Montemor-o-Novo estaria em condições de poder votar nas eleições locais.396 À luz destes dados, os indivíduos com rendimentos acima dos 100 000 réis anuais e, portanto, equivalentes a fortunas na ordem dos 2 000 000 réis viviam com independência económica.  No entanto, os níveis de rendimento e valores patrimoniais devem ser vistos numa perspetiva comparada e confrontados com os de outros grupos. Será necessário encontrar padrões de comparação adequados que nos elucidem sobre o significado destas quantias. Vejamos, por exemplo, os rendimentos dos grandes. Como mostrou Nuno Gonçalo Monteiro na sua vasta investigação sobre a aristocracia portuguesa no final do Antigo Regime, em 1800, as casas dos titulares tinham um rendimento médio acima dos 20 000 000 réis, auferindo a maioria delas de uma renda entre os 20 000 000 e os 30 000 000 réis e a nobreza de corte acima dos 10 000 000 réis.397 Ora, se aplicarmos a mesma metodologia para apurar o valor patrimonial a partir do rendimento, concluímos que para os titulares este seria em média superior a 400 000 000 réis, situando-se a maioria entre os 400 000 000 e os 600 000 000 réis. Os valores patrimoniais da nobreza de corte seriam, em média, superiores a 200 000 000 réis.  Para completar o quadro de comparação, importa considerar que o montante médio do património do corpo mercantil lisboeta nos finais do século XVIII que, embora não sendo o mais                                                  393 Carta Constitucional de 1826, art.º 65.º Disponível em: http://www.arqnet.pt/portal/portugal/liberalismo/c1826t4.html consultada em 21 de julho de 2017. 394 Carta Constitucional de 1826, art.º 67.º e 68.º Disponível em: http://www.arqnet.pt/portal/portugal/liberalismo/c1826t4.html consultada em 21 de julho de 2017. 395 Paulo Jorge da Silva Fernandes, “Elites…, 67-68. 396 Paulo Jorge da Silva Fernandes, “Elites…, 69. 397 Nuno Gonçalo Monteiro, O Crepúsculo..., 263-332. 
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frequente, atendendo à pronunciada desigualdade na repartição do património no seio deste grupo, rondaria os 90 a 100 000 000 réis. Para perceber o alcance destes dados, acresce sublinhar que a análise comparativa permitiu concluir que, com exceção de Londres e Cádis, os montantes médios e máximos das fortunas mercantis são mais elevados em Lisboa do que nas outras praças europeias.398 Como corolário lógico impõe-se a conclusão de que afinal, aquele que, no consenso geral, era considerado rico, é afinal, num âmbito alargado de comparação de riquezas, apenas e só, mediocremente rico. Tendo em conta estes dados e com vista a ajustarmos estes intervalos aos objetivos do presente trabalho, optamos por agregar o primeiro e segundo intervalos, considerando-os a categoria A, que corresponde ao grupo popular. A categoria B corresponde a indivíduos das camadas intermédias cujos inputs permitiriam aos seus membros viver acima do limiar da pobreza, ainda que modestamente, sendo considerados tendencialmente remediados. A categoria C corresponde ao grupo intermédio remediado. Os agregados da categoria D são considerados pertencentes à camada intermédia considerada rica e da E, à tendencialmente muito rica. A análise dos níveis de riqueza dos indivíduos que constituem a amostra levou-nos a considerar que esta grelha era insuficiente para abarcar os níveis de riqueza. Não obstante o Quadro 2 mostrar que o sexto e último patamar fixado no Alvará de 21 de junho de 1759 corresponde a fortunas superiores a 4 800 000 réis, a análise da nossa amostra e o cruzamento com a bibliografia sobre outros grupos sociais, como a fidalguia e os negociantes, pôs em evidência que existe um número considerável de fortunas que atingem valores muito superiores àquele montante. Assim, com vista a ajustar a grelha de observação ao objeto de análise, optámos por criar um limite superior à E, que correspondesse ao dobro do limite inferior da mesma e criar uma sétima categoria (F), onde incluímos todos os agregados que tivessem uma fortuna igual ou superior ao limite superior da anterior (E), ou seja, 8 000 000 réis, considerando-os pertencentes ao grupo intermédio muito rico. As reflexões até aqui produzidas permitem sistematizar as duas linhas de corte: a primeira tem em conta o estatuto e inclui nos grupos intermédios todos os agregados conotados com a nobreza, mas exclui os fidalgos e os altos dignitários; a segunda tem em conta o nível de riqueza, inclui nas camadas intermédias todos os agregados cujo nível de riqueza se situe nos 400 000 réis que assumimos como limiar mínimo de independência económica. De outra                                                  398 Jorge Pedreira, “Os homens…, 295-307. 
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maneira e concretizando, serão considerados como pertencentes aos grupos intermédios todos os indivíduos conotados com a nobreza ou com uma profissão que, à partida, não derroga a nobreza, bem como todos aqueles conotados com mecânica desde que possuam os meios de produção e a fortuna pessoal se situe acima do limiar mínimo de 400 000 réis ou, por outras palavras, vivessem com independência económica, ou seja, fossem considerados tendencialmente remediados, remediados, ricos, tendencialmente muito ricos ou muito ricos. Não serão considerados os indivíduos que estejam abaixo deste limiar. É que, baixar demasiado o referencial mínimo, implica tornar a categoria demasiado extensa e, por conseguinte, menos significativa e analiticamente útil. Note-se que não se pretende reduzir ou condensar a hierarquia social numa fórmula matemática. A realidade é complexa, pelo que todas as simplificações feitas à custa de uma pretensa claridade podem mutilar a sua rica complexidade, deformando perspetivas. Para a captar desenhamos um modelo também complexo. Os critérios são intrincados e imbricados porque, como referimos antes, assumimos à partida que o campo social é multidimensional.  Nas camadas inferiores situam-se as pessoas de baixa condição socioeconómica, nos termos em que acima foram definidas, não possuindo os meios de produção, bem como aqueles que, não estando conotados com a nobreza, tenham um património avaliado em menos de 400 000 réis. Embora seja improvável que um indivíduo de baixa condição conseguisse reunir uma fortuna que se aproximasse deste valor, o estabelecimento desta linha de corte faz com que os nossos grupos intermédios sejam abrangentes mas não demasiado envilecidos. Entendemos que os grupos intermédios, verdadeiramente merecedores do epíteto, se situarão entre estes dois extremos. Objetar-se-á que as linhas de corte são rígidas e a categoria uma construção artificial e demasiado abrangente. Trata-se de um risco consciente e calculado e ao qual não se poderá fugir quando se pretende evitar uma aristocratização e, simultaneamente, uma plebeização dos grupos intermédios. Pensamos que a opção não ameaça os objetivos do trabalho, antes o enriquece e aprofunda já que, na pior das hipóteses, nos arriscámos a detetar não uma mas várias identidades sociais. É que, em última instância, será a análise dos gostos, habitus, consumos e dos estilos de vida que validará ou não estas categorias definidas aprioristicamente embora, diga-se, com referência às visões coevas.  Os cortes assim delineados são propostas de trabalho porque, em rigor, é difícil 
estabelecer limites nìtidos entre os estratos sociais. Como Mousnier adverte “O que é preciso é não nos esgotarmos à procura dos limites, é procurar sim os núcleos à volta dos quais se 
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estende como que uma nebulosa social cada vez mais rarefeita. São estes os núcleos sociais 
que caracterizam uma ordem, ou um „estado‟ ou uma classe social, e a ausência de limites 

nìtidos nada prova contra a existência real deste „estado‟ ou desta classe”.399  Em suma, para a delimitação do grupo foram considerados critérios objetivos como o estatuto, ocupação socioprofissional e o nível de riqueza.400 Procuramos definir um espaço relativamente heterogéneo, mas próximo do ponto de vista do estatuto e condições económicas. Um espaço onde, possivelmente, as distâncias serão mais aparentes do que reais. Ainda assim, é admissível que a categoria assim definida se divida em várias camadas, perfeitamente diferenciadas, dotadas de coerência e identidade próprias. É o comportamento dos indivíduos em relação aos outros, em relação aos objetos, ao espaço, que constitui um sintoma sobre a existência ou não da coesão de classe. Pelo que só teremos a confirmação de que o grupo funcionava como classe dotada de identidade e coesão através da análise do gosto e dos estilos de vida, que se materializa nos consumos, assim como dos casamentos e outros comportamentos sociais. É o primeiro aspeto em particular que, nos propomos analisar e que, cremos, permitirá validar os contornos e fronteiras do grupo aprioristicamente definidas. Assim, se até aqui procurámos definir grupos intermédios com referência a critérios objetivos, como sejam o dispositivo jurídico, a função e a distribuição de riqueza propomo-nos, na segunda parte do trabalho, perscrutar a validade e correspondência destes critérios com a dimensão subjetiva dos grupos que se materializa nas práticas. De outra maneira, perceber se o grupo que 
definimos no papel funcionava como classe “real”. Para tal é fundamental atentar aos habitus. Adquiridos por via da inculcação de gostos e maneiras de sentir e agir próprias de uma classe social, os habitus são um produto mediado e apenas compreensível a partir das estruturas exteriores, uma estrutura reprodutora e inventiva das ações dos indivíduos e dos grupos.401 
“Estrutura estruturante que organiza as práticas e a perceção das práticas, o habitus é também estrutura estruturada: o princípio de divisão de classes lógicas que organiza a perceção do mundo social é em si mesmo produto da incorporação da divisão em classes sociais”.402 O                                                  399 Roland Mousnier, “Conclusão”, in Problemas de Estratificação Social, Actas. Colóquio Internacional (1966), org. Roland Mousnier (Lisboa: Edições Cosmos, 1988), 327. 400 Note-se que, no presente estudo, o sentido que damos aos grupos intermédios é diferente daquele que outrora, noutro trabalho sobre o consumo atribuímos ao conceito. Aí o grupo foi definido de acordo com uma grelha e perspetiva de análise diferente da atual, tendo em conta apenas o nível de riqueza e segundo um limiar mais baixo do que aquele que agora usamos. Cf. Andreia Durães, “The empire within: Consumption in Lisbon in eighteenth 
century and first half of the nineteenth century”, Histoire & Mesure, vol. XXVII, n.º 2 (2012): 165-196. 401 Pierre Bourdieu, A distinção..., 270-277. 402 Pierre Bourdieu, A distinção..., 271-272.  
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habitus de classe é, em suma, o princípio unificador e gerador de práticas, forma incorporada da condição de classe e dos condicionamentos que a mesma impõe. São sinais exteriores de classe que se expressa em estilos de vida, formas de consumo, maneiras de vestir, de comer, tipos de lazer, opiniões políticas, crenças filosóficas, preferências estéticas, escolhas de amigos e das 
relações ìntimas, etc., “remetendo para o processo de construção da identidade social, processo este que implica, ao mesmo tempo, a identificação com os semelhantes e a diferenciação aos outros”.403 Construídos na prática quotidiana dos indivíduos, os habitus correspondem a um sistema de esquemas incorporados constituídos no curso da história coletiva e adquiridos no curso da história individual.404 “Os condicionamentos diferenciados e diferenciadores que se encontram associados às diferentes condições de existência dos agentes, inscrevem-se nas 
estruturas mentais e “tornam-se sentido dos limites”, isto é, “os agentes adquirem, por via da experiência dos limites objectivos inerentes ao lugar ocupado na estrutura social, um sentido de antecipação prática dos limites objectivos, que o mesmo é dizer, um sentido do lugar que os leva a excluírem-se daquilo de que são excluídos”.405  Objetar-se-á que a análise estará inclinada a um certo seguidismo acrítico relativamente a Pierre Bourdieu o que não corresponderá à verdade, uma vez que não ignorámos os problemas que o modelo teórico comporta.406 No entanto, acreditámos que as virtualidades sobrelevam as fragilidades. A tónica colocada na multidimensionalidade, a síntese entre a dimensão objetiva e subjetiva dos grupos e a teorização em torno do conceito de habitus são contributos sérios que enriquecem a análise social e que, sustentam teoricamente a presente investigação.  2.4 Metodologia  Para se compreenderem os critérios de seleção da amostra, importa referir que a classificação arquivística dos inventários é deficiente. Os processos não estão catalogados segundo um critério cronológico ou geográfico, mas de acordo com uma ordenação alfabética                                                  403 Pierre Bourdieu, A distinção..., 270-277; Manuel Carlos Silva, “Classe social…, 99-100; Maria Cidália Queiroz, “A 
teoria…, 75. 404 Maria Cidália Queiroz, “A teoria…, 83. 405 Pierre Bourdieu, A distinção..., 686; Maria Cidália Queiroz, “A teoria…, 83. 406 Sobre as fragilidades e problemas do modelo, leia-se Maria Cidália Queiroz, “A teoria…, 75; Manuel Carlos Silva, 
“Classe social…, 97-98. Entre estas contam-se o facto de circunscrever o seu esforço de teorização aos elementos que funcionam no sentido da conformação e da reprodução do sistema de distâncias e dos mecanismos responsáveis pela produção das desigualdades. No entanto, esta crítica esbate-se no presente trabalho, uma vez que o modelo é usado para sublinhar uma desconformidade entre modelo normativo e o modelo vivido. 
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que tem em conta o nome do defunto. Optamos por levantar inventários relativos às letras A e V. Dentro desse universo, procedemos ao levantamento dos inventários que preencheram cumulativamente os seguintes critérios:  - Dizerem respeito a habitantes do espaço urbano lisboeta; - Terem sido realizados entre 1755 e 1836; - Permitirem a identificação da ocupação socioprofissional de um dos cônjuges;  - Incluírem a descrição de património móvel. Foi constituída uma amostra com 375 inventários. A informação foi recolhida numa base de dados construída em Microsoft Access da qual constavam os seguintes elementos: data de abertura e encerramento do processo; identificação do inventariado (nome; estado civil; data de óbito; profissão; morada); número e identificação dos herdeiros; descrição dos objetos (quantidade; tipologia; matéria-prima; tamanho; cor; estado de conservação; valor da avaliação); dívidas ativas e dívidas passivas (identificação do credor ou devedor; profissão; morada; instrumento de crédito; motivo); colheitas; semoventes; bens de raiz (tipologia; descrição; localização; tipo de contrato e valor); dinheiro (identificação do quantitativo); despesas (sempre que foram descritos os gastos com o inventário, doença, rituais funerários e luto). Foi também usado o método de cruzamento nominativo uma vez que, para recolher mais dados sobre os indivíduos alvo de estudo, foram levantados os processos de habilitação para Familiar do Santo Ofício, Ordens Militares, Leitura de Bacharéis e Livros de Mordomia-mor. Esta documentação foi essencial para conhecer a ascendência e estatuto social dos indivíduos e para proceder à seleção dos indivíduos conotados com a fidalguia. É importante notar que se colocaram problemas e dificuldades a este cruzamento, nomeadamente, o facto de não terem chegado até aos dias de hoje todos os processos. Muitos indivíduos terem hábitos de familiar, ou serem identificados como cavaleiros da Ordem de Cristo, ou doutores em leis, mas o seu processo não constar dos respetivos fundos. No caso dos processos de habilitação para as Ordens Militares, o crescente número de dispensas de habilitações, a que nos referimos antes, impediu o acesso às informações sobre o candidato e ascendentes. A homonomia, sobretudo em nomes comuns e curtos, constituiu um problema, uma vez que obrigou à consulta de dezenas de processos para despistagem. Por outro lado, as diferenças na forma de registar o nome de uma pessoa – embora tenha sido previsto em algumas das variantes mais comuns –, colocaram entraves a este processo. Os dados foram submetidos a diferentes metodologias que variaram em função dos 
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objetivos inscritos em cada um dos capítulos. Assim, no capítulo 5, quando nos propomos conhecer os níveis de riqueza, composição do património e estrutura do consumo, assim como aferir a existência ou não de um padrão na composição do património e do consumo dos grupos intermédios, a análise terá uma natureza quantitativa e uma dimensão eminentemente comparativa. Tendo em vista este objetivo, os dados da massa documental levantada foram tratados estatisticamente, com o programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). O ónus será colocado na descrição, análise e comparação. Queremos pôr em evidência as semelhanças e diferenças dos grupos intermédios entre si e confrontarmos com outros grupos sociais.  No capítulo 6 a análise terá também uma natureza quantitativa e uma dimensão comparativa, mas esta será complementada com o estudo de caso, uma vez que selecionamos uma série de habitações que serão analisadas exaustivamente, identificando o seu proprietário e moradores, enquadrando-as no espaço urbano, procedendo à sua caracterização arquitectónica e descrevendo o seu recheio. Finalmente no capítulo 7, a análise terá uma natureza quantitativa e qualitativa, uma vez que combinará a análise estatística com a análise circunstanciada da disseminação, e características de alguns objetos.  
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3 O CONTEXTO: QUADRO GEOGRÁFICO, DEMOGRÁFICO, SOCIAL, ECONÓMICO E POLÍTICO DE ANÁLISE   
“A regia Cidade de Lisboa,  Corte de Portugal, & Emporio de Europa”407   Da autoria do Padre António Carvalho da Costa, a frase em epígrafe, embora exagerada quanto ao papel da cidade no contexto europeu, remete para dois dos principais papéis que a cidade de Lisboa desempenhou e que, em grande medida, estão na origem do grande surto populacional que a cidade conheceu desde o século XVI. Lisboa foi, de facto, a capital política e o centro económico das ligações comerciais de Portugal com a Europa. Foi essa cidade que, pela sua especificidade no contexto nacional, elegemos como pano de fundo para a análise dos grupos intermédios. A escolha dos limites espaciotemporais do presente estudo obedeceu antes de mais ao critério de operacionalidade, no sentido em que se procurou compatibilizar o enfoque com a realidade social e económica e as fontes disponíveis. Para a análise dos grupos intermédios, a opção pelo estudo dos séculos XVIII e XIX afigurou-se lógica atendendo a que, como vimos, então se materializa um discurso coerente e sistematicamente referenciado às camadas médias. No entanto, a disponibilidade de fontes, no caso, inventários de bens, levou-nos a limitar a análise à segunda metade do século XVIII e primeiras três décadas do século XIX. Quanto ao espaço, Lisboa revelou-se-nos desde sempre a escolha mais óbvia, atendendo à sua estrutura económica e composição social, dada a concentração de riqueza e o predomínio das atividades comerciais e administrativas. Assim, a estratégia de investigação desenvolvida teve em conta razões pragmáticas. Procurámos definir um problema e cingi-lo a um espaço geográfico que, tendo em conta as suas características, reunia, a priori, melhores condições para servir de espaço de análise para a problemática em estudo, isto é, onde as hipóteses de encontrar indícios da formação de identidade(s) social(ais) nos grupos intermédios eram, à partida, maiores. Mas desenvolver uma investigação sobre a cidade de Lisboa implicou lidar com uma grande quantidade de fontes e estudos. De facto, a capital concentrou, e continua a concentrar,                                                  407 Padre António Carvalho da Costa, Corografia Portugueza (Lisboa: Oficina Real Deslandesiana, 1712), vol. III, 339. 
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a atenção de numerosos estudiosos que se têm debruçado sobre as mais diversas vertentes. Lidar com essa abundância foi precisamente uma das principais dificuldades do presente trabalho como, de resto, será o de qualquer outro que verse sobre a capital. A diversidade de fontes e estudos impôs, por isso mesmo, uma rigorosa delimitação do tema e uma seleção de dados e fontes a tratar. No âmbito do presente capítulo, por exemplo, cingimo-nos àquelas que reputamos essenciais para a prossecução do objetivo fundamental do mesmo que consiste na caracterização da cidade nos seus aspetos demográfico, geográfico, social e económico. Para tal abordaremos as variáveis macrodemográficas, ou seja, a dinâmica populacional, focando alguns aspetos essenciais, como os efetivos totais e ritmos de crescimento, procurando enquadrar a cidade no contexto nacional e internacional. Analisar-se-á a distribuição espacial da população, procurando detetar zonas com características semelhantes do ponto de vista da densidade e ritmo de crescimento e identificar os eixos de crescimento urbano. Procederemos à caracterização da composição socioprofissional e, por último, traçar-se-á um panorama do contexto económico e das diferentes conjunturas que servem de pano de fundo ao presente estudo.  3.1 Quadro demográfico e geográfico 3.1.1 Evolução demográfica  Apesar do ritmo de crescimento de Portugal ser mais fraco do que o do conjunto europeu, no século XVIII a evolução demográfica nacional, em geral, e da capital, em particular, parece conformar-se genericamente com a da Europa, caracterizando-se pelo crescimento.408 No que concerne à cidade de Lisboa, pese embora a limitada fiabilidade dos números disponíveis, a incerteza, disparidade e incongruência de algumas contagens, sublinhada por diversos autores, a abundância de dados e estudos demográficos, ainda que não coincida rigorosamente nos efetivos totais, coincide, de uma forma geral, na ordem de grandeza dos                                                  408 José Vicente Serrão, “O quadro humano”, in O Antigo Regime, coord. António Manuel Hespanha, vol. 4 de História de Portugal, dir. José Mattoso (Lisboa: Editorial Estampa, 1993), 50-54; Maria João Guardado Moreira; Teresa 
Rodrigues Veiga, “A evolução da população”, in O Século XVIII, vol. I de História Económica de Portugal (1700-2000), org. Pedro Lains; Álvaro Ferreira da Silva (Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2005), 36-37. Porém, este crescimento é descontínuo e marcado por assimetrias regionais. Sobre este assunto, leia-se Maria João Guardado 
Moreira, “O século XVIII”, in História da População Portuguesa, coord. Teresa Ferreira Rodrigues (Porto: CEPESE; Edições Afrontamento, 2008), 252-261; Maria João Guardado Moreira; Teresa Rodrigues Veiga, “A evolução…, 38-46. 
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números, permite traçar, com relativa segurança, as grandes linhas de evolução e situar a cidade em relação às restantes cidades do reino e da Europa.409 Vejamos primeiramente o número de efetivos e a intensidade desse crescimento. O  Quadro 4 representa as principais estimativas do número de fogos e dos efetivos populacionais do espaço urbano de Lisboa, isto é, não contabilizando os habitantes do termo, coligidas (e algumas corrigidas) por diversos autores.410   Quadro 4 - A população da cidade de Lisboa no século XVIII e primeira metade do século XIX. Efetivos estimados e reconstituídos  Anos Fogos População  Total (40 freguesias) (1)  38 freguesias Total (40 freguesias) (1)  38 freguesias 1700  26 866 (2)  [120 000](3) [140 136](4)  90 448(2) 1755 33 390(5)  [33 010](7)  [31 951] (6) 148 339(5)  [173 803](7) [191 052](8)   [168 192](6) 1780  33 764(9) 135 904(9)                                                   409 Para uma noção da abundância de dados sobre a população da cidade de Lisboa, leia-se Augusto Vieira da Silva, que sistematiza as fontes disponíveis e os respetivos cálculos. Augusto Vieira da Silva, “A população de Lisboa”, in Dispersos de Augusto Vieira da Silva (Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 1985), vol. II, 13-83. Note-se que, como refere o autor, alguns cálculos da população total de Lisboa apresentam uma fiabilidade mínima, correspondendo a estimativas grosseiras ou mesmo fantasiosas. Sobre os efetivos e dinâmicas populacionais em Lisboa nos séculos XVIII e XIX, vejam-se os trabalhos de Teresa Rodrigues, Crises de Mortalidade em Lisboa, séculos XVI e XVII (Lisboa: Livros Horizonte, 1990); Idem, “Um espaço urbano em expansão: Da Lisboa de Quinhentos à Lisboa do século XIX”, Penélope, n.º 13 (1994): 95-117; Idem, Nascer e Morrer na Lisboa Oitocentista: Migrações, Mortalidade e Desenvolvimento (Lisboa: Edições Cosmos, 1995); João Pedro Ferro, A População Portuguesa no Final do Antigo Regime (1750-1815) (Lisboa: Editorial Presença, 1995), 50-53; Ana Cristina Araújo, A Morte em Lisboa: Atitudes e Representações - 1700-1830 (Lisboa: Editorial Notícias, 1997), cap. I; José Vicente Serrão, “O quadro humano…, 61-64; Maria Manuela Rocha, “Crédito privado num contexto urbano: Lisboa, 1770-1830” (tese de doutoramento, Florença, Instituto Universitário Europeu, 1996), 51-54. 410 Do ponto de vista demográfico, a sociedade do Antigo Regime tinha por base a família, pelo que, até finais do século XVIII, a preocupação das contagens se centra sobretudo no número de fogos, vizinhos ou moradores, isto é, 
no número de chefes de famìlia. É que, “Quer para o Estado, quer para a Igreja, o fogo é, afinal, a célula significativa, se não única da sociedade portuguesa. A sociedade organiza-se em função da família, não do indivíduo. O indivíduo conta, apenas, na medida em que, solteiro, casado ou viúvo, se assume como chefe de um agregado familiar economicamente capaz de satisfazer os encargos ou tributos que o Estado e a Igreja lhe impõem”. Fernando de Sousa, “A população portuguesa nos inìcios do século XIX” (tese de doutoramento, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1979), 30; João Pedro Ferro, A População…, 28. O volume da população era muitas vezes apurado através da utilização de um multiplicador de fogos, originando valores pouco 
fidedignos. Maria Luìs Rocha Pinto; José Damião Rodrigues; Artur Boavida Madeira, “A base demográfica”, in Portugal: Da Paz da Restauração ao Ouro do Brasil, coord. Avelino de Freitas de Meneses, vol. VII de Nova História de Portugal, dir. Joel Serrão; A. H. de Oliveira Marques (Lisboa: Editorial Presença: 2001), 387. 
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 1801 44 057(10) 41 709(11)   [43 526](14)    [40 997](12) 237 000(10) 164 731(11)  [169 506](13) [199 506](14)    [159 392](12) 1819-1821 45 610(15) 46 933(16) 47 784(17) [47 100](18)    [42 733](18) 210 000(15) 217 900(16) 178 178(17)  [195 630](19) [210 000](20)     [177 080](19)  [191 450](20)  1840 1841  47 036(21) 44 033(22)     [42 892](23)   182 484(21) 154 861(22) [213 397](23)    [193 667](23) 1853  44 864(24)  46 332(25)    166 539(26)  172 835(27)   Legenda: [ ] valores reconstituídos.  Obs.: Seguindo a metodologia de Teresa Rodrigues, os dados do  Quadro 4 procuram anular os efeitos das alterações nos limites urbanos e evitar leituras enviesadas pelo facto de compararem espaços de análise diferentes. Assim, os valores totais são complementados com os dados das 38 freguesias que, durante todo o século XIX, se mantêm nos limites urbanos administrativamente definidos, criando 
um espaço único comparável ao longo do tempo. Teresa Rodrigues, “Um espaço urbano em expansão: Da Lisboa de 
Quinhentos à Lisboa do século XIX”, Penélope, n.º 13 (1994): 101; Teresa Rodrigues, Nascer e Morrer na Lisboa Oitocentista: Migrações, Mortalidade e Desenvolvimento (Lisboa: Edições Cosmos, 1995), 64-65.  (1) Dizemos 40 freguesias mas, em bom rigor, em 1841, são 41. O facto, porém, não tem significado nas dimensões territoriais do espaço analisado, atendendo a que a 41.ª freguesia corresponde a Belém, cujo território foi desmembrado da freguesia da Ajuda. (2) Considerando, no caso dos fogos, 32 freguesias, e no dos habitantes, apenas 24. Padre António Carvalho da Costa, Corografia…; Augusto Vieira da Silva, “A população de Lisboa…, 41-43. (3) Ver nota 413. (4) Teresa Rodrigues, “Lisboa. Das longas permanências à conquista da modernidade” (comunicação apresentada nas Jornadas de Demografia Histórica de Lisboa, Lisboa, Gabinete de Estudos Olisiponenses, 15 de abril, 2008), 7. Disponível em: http://geo.cm-lisboa.pt/fileadmin/GEO/Imagens/GEO/Demografia_historica/Jornadas_demografia_2008/Demografia_doc1.pdf consultada em 3 de fevereiro de 2015. (5) Padre Luís Cardoso, Diccionário Geographico de Portugal. Augusto Vieira da Silva, “A população…, 49-52. Este cálculo inclui 39 freguesias (com a freguesia da Santa Igreja Patriarcal), que corresponde à totalidade do espaço urbano na altura. Só não inclui Santa Joana (Coração de Jesus) e Lapa porque ainda não tinham sido criadas. (6) Segundo reconstituição de Teresa Rodrigues para 36 freguesias. Neste cômputo a autora não inclui a freguesia de Santa Isabel. Cf. Teresa Rodrigues, Crises de Mortalidade…, 55-56. (7) Segundo reconstituição de Teresa Rodrigues para as 36 freguesias, a que somamos os dados da autora sobre a freguesia da Ajuda. Cf. Teresa Rodrigues, Crises de Mortalidade…, 55-56. (8) Teresa Rodrigues, “Um espaço urbano em expansão: Da Lisboa de Quinhentos à Lisboa do século XIX”, Penélope, n.º 13 (1994): 96. 
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http://geo.cm-lisboa.pt/fileadmin/GEO/Imagens/GEO/Demografia_historica/Jornadas_demografia_2008/Demografia_doc1.pdf
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(9) Plano de divisão e trasladação das parochias de Lisboa. Augusto Vieira da Silva, “A população…, 53-54. (10) Recenseamento Geral da População de 1801. Augusto Vieira da Silva, “A população…, 55-56. (11) Fernando de Sousa, “A população portuguesa nos inìcios do século XIX” (tese de doutoramento, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1979), 227. (12) Recenseamento Geral da População de 1801. Valores corrigidos por Teresa Rodrigues, não considerando a categoria Outros. Teresa Rodrigues, Nascer e Morrer na Lisboa Oitocentista: Migrações, Mortalidade e Desenvolvimento (Lisboa: Edições Cosmos, 1995), 65 e anexos IV e V. (13) Recenseamento Geral da População de 1801. Valores corrigidos por Teresa Rodrigues, não considerando a freguesia do Beato e da Ajuda, nem a categoria Outros. Teresa Rodrigues, Nascer e Morrer…, 65 e anexos IV e V. (14) Recenseamento Geral da População de 1801. Valores corrigidos por Teresa Rodrigues, considerando a freguesia do Beato e da Ajuda e, no caso da população, também a categoria Outros. Teresa Rodrigues, 
Nascer e Morrer…, 65 e anexos IV e V. (15) Recenseamento Geral do Reino que se promoveu antes de 1820. Augusto Vieira da Silva, “A população…, 57-59.  (16) Decreto das Cortes Gerais de 17 de julho de 1822. Augusto Vieira da Silva, “A população…, 60. (17) Topografia Médica de Lisboa, tomo 2, 562-63. Augusto Vieira da Silva, “A população…, 60. (18) Valores apurados por Teresa Rodrigues para o ano de 1821. Teresa Rodrigues, Nascer e Morrer…, 65 e anexo IV (19) Valores apurados por Teresa Rodrigues para o ano de 1821, não incluindo a categoria Outros. Teresa Rodrigues, Nascer e Morrer…, 65 e anexo V. (20) Valores apurados por Teresa Rodrigues para o ano de 1821, incluindo a categoria Outros. Teresa Rodrigues, Nascer e Morrer…, 65 e anexo V. (21) Diário do Governo, n.º 390, 28 de dezembro de 1840. Augusto Vieira da Silva, “A população…, 63-65. (22) Ensaio sobre a Topografia Médica de Lisboa de 1840, tomo 2, 562-63; Augusto Vieira da Silva, “A 
população…, 66. (23) Valores apurados por Teresa Rodrigues para o ano de 1841. Teresa Rodrigues, Nascer e Morrer…, anexo V. (24) Diário do Governo, 1856, n.º 233, 2 de outubro de 1856. Ver Teresa Rodrigues, Nascer e Morrer…, 65 e anexo II. Valores totais não considerando a população extramuros. (25) Diário do Governo, 1856, n.º 233, 2 de outubro de 1856. Ver Teresa Rodrigues, Nascer e Morrer…, 65 e anexo II e X. Valores totais considerando a população extramuros. (26) ANTT, Ministério dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça, maço 389, doc. 2. Ver Teresa Rodrigues, Nascer e Morrer…, 65 e anexo II e X. Valores totais não considerando a população extramuros. (27) ANTT, Ministério dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça, maço 389, doc. 2. Ver Teresa Rodrigues, Nascer 
e Morrer…, 65, anexo II e X. Valores totais considerando a população extramuros.   Não havendo espaço nem sendo nosso propósito a análise de cada uma das estimativas em particular, propomos apoiar-nos em alguns destes números que, por merecem maior crédito, permitem traçar as grandes linhas da evolução da população lisboeta.  Os dados do Padre António Carvalho da Costa na Corografia Portugueza, publicada entre 1703 e 1712, mas elaborada com grande probabilidade nos finais do século XVII, apontam para a existência de 26 866 fogos nas 32 freguesias consideradas na sua obra.411 Partindo desta contagem, Ana Cristina Araújo calcula o número de habitantes, estimando a população em cerca                                                  411 Sobre a polémica em torno da datação desta obra, leia-se Maria Luís Rocha Pinto; José Damião Rodrigues; Artur 

Boavida Madeira, “A base demográfica…, 388. 
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de 120 000 habitantes. Número provavelmente subestimado admite.412 Desde então e até ao terramoto (e mesmo depois dele), as informações disponíveis sobre a população efetiva são pouco fiáveis. Os números tendem a ser inflacionados e a sua produção inquinada por dois imperativos distintos, que impelem à manipulação dos números num mesmo sentido: facilitar as negociações com a Cúria de Roma para a constituição do Patriarcado de Lisboa; propaganda inspirada na referência doutrinal do mercantilismo que entronca a riqueza das nações na abundância de mão de obra barata considerada indispensável ao fomento industrial e expansão do mercado.413 Apesar da falta de fiabilidade de algumas contagens, tudo indica que o crescimento da população de Lisboa tenha sido bastante rápido durante o século XVIII. Embora durante as três primeiras décadas a população estivesse em recessão, acompanhando, de resto, a tendência geral do reino, a partir de 1732, a população cresce a um ritmo médio anual de cerca de 1,2%.414 Em 1755, vésperas do terramoto, Lisboa contava com cerca de 168 000 habitantes e quase 32 000 fogos na área urbana. Com as freguesias limítrofes, perfazia um total na ordem das 190 000 pessoas e dos 36 000 fogos.415 No entanto, é sabido que este processo de crescimento foi interrompido pelas baixas provocadas pelo terramoto de 1755. Desconhece-se ainda hoje o número exato de vítimas do terramoto e dos incêndios que lhe seguiram. Os números avançados por alguns autores coevos sobre o número de mortos são muito discrepantes. Alguns revelam um caráter puramente especulativo. Outros afiguram-se mais prudentes e, por conseguinte, dignos de crédito. É o caso de Moreira de Mendonça, M. T. Pedegache e dos Padres António Pereira, Manuel Portal e António do Sacramento, que apontam para um decréscimo na ordem das 10 a 18 000 pessoas ou 4 a 10% da população.416 São, de                                                  412 De facto, o número de fogos é avançado na fonte, mas o de habitantes é calculado por Ana Cristina Araújo, considerando o número de almas por fogo apurado na mesma fonte, isto é, 4 habitantes. Ana Cristina Araújo, A Morte..., 35 e 61. Sobre as fragilidades desta fonte, leiam-se as considerações da mesma autora. Idem, 34-35; 
Augusto Vieira da Silva, “A população…, 41-43. 413 Ana Cristina Araújo, A Morte..., 35. Sobre os cômputos extravagantes avançados neste período, leia-se Augusto 
Vieira da Silva, “A população…, 43-47; João Pedro Ferro, A População..., 20. 414 José Vicente Serrão, “O quadro humano…, 62-63; Teresa Rodrigues, “Lisboa. Das longas permanências à 
conquista da modernidade” (comunicação apresentada nas Jornadas de Demografia Histórica de Lisboa, Lisboa, Gabinete de Estudos Olisiponenses, 15 de abril, 2008), 8. Disponível em: http://geo.cm-lisboa.pt/fileadmin/GEO/Imagens/GEO/Demografia_historica/Jornadas_demografia_2008/Demografia_doc1.pdf consultada em 3 de fevereiro de 2015.  415 Teresa Rodrigues, Crises de Mortalidade…, 55-57. Se considerássemos a freguesia da Ajuda na área urbana seriam 173 803 habitantes. Estes valores são tomados como referência por outros autores, como Ana Cristina Araújo, A Morte..., 36-37; Maria João Guardado Moreira; Teresa Rodrigues Veiga, “A evolução…, 44; Maria João 
Guardado Moreira, “O século XVIII…, 263. 416 Sobre os diversos cômputos e estimativas das perdas humanas decorrentes do terramoto, leia-se José-Augusto 
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resto, valores próximos dos avançados por muitos investigadores, que tendem comummente a situar o número de vítimas em cerca de 10 000 indivíduos ou 12% da população.417  Após o abaixamento provocado pelo terramoto de 1755, a população de Lisboa recupera no espaço de duas décadas grande parte dos contingentes humanos perdidos.418 As duas últimas décadas do século XVIII correspondem a um período de forte aumento populacional. Entre 1780 e 1801, assiste-se a um crescimento médio anual do número de fogos na ordem de 1,2% ao ano (equiparável ao das décadas de 1730-1740), potenciado, muito provavelmente, pela imigração.419 O Censo de 1801 atribui a Lisboa 164 731 habitantes, um número certamente inferior à sua população real.420 De facto, são conhecidos os problemas de qualidade desta fonte, de resto, comuns a muitas outras anteriores, e que decorrem da dificuldade em contabilizar menores de confissão e comunhão e da omissão quase sistemática de alguns grupos sociais, como sejam os membros do clero regular e a população estudantil, militares, estrangeiros, domésticos, presos, doentes dos hospitais e misericórdias, mentecaptos, pescadores, funcionários da administração nas colónias, pessoas isentas ou privilegiadas, não católicos, marinheiros, expostos e a população flutuante e marginal como desertores, mendigos e vagabundos.421 Ora, estas lacunas originam incertezas relativamente à fiabilidade dos números. Apesar disso, Fernando de Sousa sustenta que o número de fogos indicados pelos párocos merece confiança e que, globalmente, os dados revelam boa qualidade.422 Daniel Alves corrobora esta visão e salienta que a fonte tem potencialidades.423 No entanto, adverte que, levando em consideração a percentagem de erros,                                                                                                                                                França, Lisboa Pombalina e o Iluminismo (Lisboa: Bertrand Editora, 1987), 63-65. 417 José Vicente Serrão, “O quadro humano…, 62-63; José-Augusto França, Lisboa: Urbanismo e Arquitectura (Lisboa: Livros Horizonte, 2005), 35; João Pedro Ferro, A População…, 76; Teresa Rodrigues, “Lisboa. Das Longas 
Permanências…, 8; Leonor Freire Costa; Pedro Lains; Susana Münch Miranda, História Económica de Portugal. 1143-2010 (Lisboa: A Esfera dos Livros, 2012), 265. 418 Ana Cristina Araújo, A Morte..., 40. 419 Teresa Rodrigues, “Um espaço…,96; Idem, “Lisboa. Das Longas Permanências…, 8; José Vicente Serrão, “O 
quadro humano…, 62-63; Ana Cristina Araújo, A Morte..., 44. 420 Fernando de Sousa, “A população…, 233. 421 Fernando de Sousa, “A população…, 74-79; Teresa Rodrigues, Nascer e Morrer…, 34; Daniel Alves, “O censo de 
1801”, in Os Recenseamentos da População Portuguesa de 1801 e 1849, coord. Luís Nuno Espinha da Silveira (Lisboa: Instituto Nacional de Estatística, 2001), vol. I, 50. Sobre o enquadramento e crítica desta fonte, quantidade e qualidade das fontes relativas à população portuguesa no século XIX, leia-se Teresa Ferreira Rodrigues, Maria João 
Guardado Moreira, Filipa Castro Henriques, “O conhecimento dos factos demográficos”, in História da População Portuguesa, coord. Teresa Ferreira Rodrigues (Porto: CEPESE; Edições Afrontamento, 2008), 293-302 e 306-307. Refira-se ainda que as lacunas são comuns a outras contagens estrangeiras. Sobre este assunto, leia-se Maria Alexandre Lousada, “Espaços de sociabilidade em Lisboa: finais do século XVIII a 1834” (tese de doutoramento, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1995), vol. I, 44-45. 422 Fernando de Sousa, “A população…, 79. 423 Daniel Alves, “O censo…, 61-62. 
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Lisboa é uma das dioceses onde a qualidade dos dados se encontra abaixo da média.424 Tendo em conta estas lacunas e problemas da fonte, estima-se que, no início do século, Lisboa contava com cerca de 44 000 fogos e um pouco menos de 200 000 habitantes.425  Nos primeiros 30 anos do século XIX, a população da capital terá estagnado.426 Entre 1801-1821 e 1821-1835, verifica-se um abrandamento brusco da velocidade de crescimento, uma vez que a taxa de crescimento anual médio de fogos desce, vertiginosamente, para 0,40% e 0,12%, respetivamente. Esta taxa conhece mesmo uma fase negativa (-0,35%) entre 1835 e 1840.427 O crescimento anual médio total situa-se nos 1,1% entre 1801 e 1821, 1,2% entre 1821 e 1841, e -9,9 no período que medeia entre 1841 e 1857.428  Na origem deste abrandamento estão vários fatores que decorrem da conjuntura económica, política e militar. De facto, as grandes convulsões políticas que marcaram a primeira metade do século criaram novos fatores de mobilidade da população. Refira-se, a título de exemplo que, antes do fim de 1807, face à iminência da primeira invasão napoleónica, são emitidos cerca de 11 000 passaportes em Lisboa. Este número atesta bem a dimensão da sangria humana provocada pelos acontecimentos político-militares.429 Muitos decidem abandonar a cidade e poucos a escolhem como destino pelo que, durante toda a primeira metade do século XIX, a balança dos movimentos migratórios ficou marcada pelo saldo negativo.430 A conjuntura económica depressionária, as invasões (1807-1811), a guerra civil entre liberais e absolutistas (1832-1834), a sangria provocada pela emigração política e o violento surto de cólera são fatores                                                  424 Daniel Alves, “O censo…, 50-51. 425 Se tomarmos como referência os dados do Recenseamento Geral da População de 1801. Valores corrigidos por Teresa Rodrigues, considerando a freguesia do Beato e da Ajuda e, no caso da população, também a categoria Outros (Cf. Quadro 1); José Vicente Serrão, “População e rede urbana nos séculos XVI-XVIII”, in História dos Municípios e do Poder Local (Dos Finais da Idade Média à União Europeia), dir. César Oliveira (Lisboa: Círculo de Leitores, 1996), 63-77. 426 Ana Cristina Araújo, A Morte..., 42-43; João Pedro Ferro, A População…, 53. Este quadro está em conformidade com a tendência nacional que, pelas mesmas razões, conhece um crescimento populacional insignificante até 1835. Só a partir dessa data é que se esboça uma tendência nítida e irreversível de crescimento. Joaquim da Costa Leite, 
“População e crescimento económico”, in O Século XIX, vol. II de História Económica de Portugal (1700-2000), org. Pedro Lains; Álvaro Ferreira da Silva (Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2005), 44, Quadro 1.2., e 48; Rui 
Cascão, “Demografia e sociedade”, in O Liberalismo (1807-1890), coord. Luís Reis Torgal; João Lourenço Roque, vol. 5 de História de Portugal, dir. José Mattoso (Lisboa: Editorial Estampa, 1993), 425-426; Teresa Ferreira 
Rodrigues, “O século XIX”, in História da População Portuguesa, coord. Teresa Ferreira Rodrigues (Porto: CEPESE; Edições Afrontamento, 2008), 327-416. 427 Teresa Rodrigues, “Um espaço…, 108-109; Teresa Rodrigues, Nascer e Morrer…, 72-73. 428 Teresa Rodrigues, Nascer e Morrer…, 142-143; Teresa Ferreira Rodrigues, “O século XIX…, 354.  429 Ana Cristina Araújo, “As invasões e a afirmação das ideias liberais”, in O Liberalismo (1807-1890), coord. Luís Reis Torgal; João Lourenço Roque, vol. 5 de História de Portugal, dir. José Mattoso (Lisboa: Editorial Estampa, 1993), 24. 430 Teresa Rodrigues, Nascer e Morrer…, 137-149; Idem, “Os movimentos migratórios em Lisboa. Estimativa e efeitos 
na estrutura populacional urbana de Oitocentos”, Ler História, n.º 26 (1994): 48-50. 
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que, concatenados, explicam a desaceleração do crescimento das primeiras décadas do século XIX.431 Assim, apesar da oscilação nas contagens e da pouca fiabilidade dos números, os dados demográficos disponíveis apontam para um quadro de população estacionário nas primeiras décadas, seguido de um período curto mas de acentuada contração, que se verifica em meados da centúria.432 O tempo de crescimento demográfico só ocorrerá na segunda metade do século XIX, em plena fase de industrialização.433  3.1.2 Lisboa no contexto internacional e nacional  Lisboa era, nos séculos XVIII e XIX, a maior cidade do reino e uma das maiores cidades europeias. Do ponto de vista demográfico, a sua posição reforçou-se a nível internacional no século XVIII, mas tende a degradar-se no início do século XIX, uma vez que o ritmo de crescimento da capital não acompanhou o de grande parte das capitais da Europa. De acordo com os dados de Paul Bairoch, Jean Batou e Pierre Chèvre, Lisboa estava entre as 11 cidades que tinham atingido os 100 000 habitantes entre 1500 e 1600.434 Nesse período a cidade terá duplicado a sua população e entre 1600 e 1800 terá aumentado pelo menos 60 000 habitantes.435 Segundo B. R. Mitchell, em 1750, Lisboa ocupava o sexto lugar na lista das maiores cidades, atrás de Londres, Paris, Nápoles, Amesterdão e Viena.436 Em 1800, Lisboa ainda se mantinha entre as dez cidades mais populosas da Europa mas, de acordo com os mesmos                                                  431 Teresa Rodrigues, Nascer e Morrer…, 40; Rui Cascão, “Demografia…, 435-436. Sobre o exílio político, leia-se Isabel Nobre Vargues; Luìs Reis Torgal, “Da revolução à contra-revolução: Vintismo, cartismo, absolutismo. O exílio 
polìtico”, in O Liberalismo (1807-1890), coord. Luís Reis Torgal; João Lourenço Roque, vol. 5 de História de Portugal, dir. José Mattoso (Lisboa: Editorial Estampa, 1993), 65-87. 432 Teresa Rodrigues, por exemplo, refere que, entre 1801 e 1841, o crescimento anual total foi positivo, embora reduzido. O crescimento anual situou-se nos 0,05% nos primeiros 20 anos e nos 0,06% nos segundos. O crescimento verifica-se porque o saldo migratório negativo é compensado pelo crescimento natural. No entanto, de acordo com os dados da mesma autora, o crescimento total entre 1841-1857 é negativo (-9,9%), assim como o crescimento anual, que se fixou nos -0,6%. Teresa Rodrigues, Nascer e Morrer…, 137-149; Teresa Rodrigues, “Os 
movimentos…, 50. 433 David Justino, A Formação do Espaço Económico Nacional. Portugal 1810-1913 (Lisboa: Vega, 1986), vol. I, 85 e 
ss.; Teresa Ferreira Rodrigues, “O século XIX..., 354 e 357 434 Juntamente com Paris, Nápoles, Veneza, Milão, Londres, Sevilha, Palermo, Amesterdão, Praga e Roma. Em 1700, Lisboa mantém-se neste patamar, sem a companhia de Sevilha e Praga. Paul Bairoch, Jean Batou, Pierre Chèvre, La Population des Villes Européennes de 800 à 1850 (Geneva: Librairie Droz, 1988), 246-248 e 278. 435 Jan de Vries, European Urbanization, 1500-1800 (Oxon: Routledge, 2007 (1984)), 137. 436 B. R. Mitchell, International Historical Statistics. Europe (1750-1988) (Nova Iorque: Stockton Press, 1992), 72-74. Paul M. Hohenberg e Lynn H. Lees; Paul Bairoch, Jean Batou e Pierre Chèvre, por sua vez, colocam a cidade em quinto lugar, à frente de Viena. Paul M. Hohenberg; Lynn H. Lees, The Making of Urban Europe, 1000-1950 (Cambridge: Harvard University Press, 1985), 227; Paul Bairoch, Jean Batou, Pierre Chèvre, La Population…, 278. 
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dados, caiu para a oitava posição, tendo sido ultrapassada por Moscovo e São Petersburgo, o que reflete o seu acréscimo demográfico bastante mais moderado e que a impede de competir com as maiores cidades europeias, como Londres, Paris e Nápoles. No entanto, Lisboa continuou à frente de cidades como Berlim, Roma, Madrid e, possivelmente, Dublin, pelo que seria na altura a maior cidade ibérica.437 No entanto, como vimos, na primeira metade do século XIX, a população de Lisboa diminuiu em termos absolutos, ou estagnou, na hipótese mais otimista, pelo que a cidade não só não conseguiu reforçar o seu peso demográfico no território nacional, como também perdeu os lugares cimeiros na relação das maiores cidades europeias, passando para um modesto décimo quinto lugar em 1850.438 Importa agora situar a cidade no contexto global do reino.439 Independentemente da taxa de urbanização apurada e de se considerar ou não Portugal um país urbanizado, a macrocefalia de Lisboa é um dado incontornável e incontestável.440 É que, uma coisa é discutir os níveis de                                                  437 Lisboa era superada por Londres, Paris, Nápoles, São Petersburgo, Viena, Moscovo e Amesterdão. B. R. Mitchell, 
International…, 72-74. Mas se tivermos em consideração as estimativas de Paul Bairoch, Jean Batou, Pierre Chèvre somos forçados a rever em baixa esta posição. Segundo estes autores, em 1800, Lisboa não ocupava a oitava, mas sim a nona posição (atrás de Dublin). Paul Bairoch, Jean Batou, Pierre Chèvre, La Population…, 278. 438 Superada por Londres, Paris, São Petersburgo, Nápoles, Viena, Berlim, Liverpool, Moscovo, Glasgow, Manchester, Madrid, Bruxelas, Dublin e Milão. B. R. Mitchell, International…, 72-74. Mas se tivermos em conta as estimativas de Teresa Rodrigues para meados da centúria (1841), verificamos que a descida é ainda mais acentuada, escorregando para o 17.º lugar na escala de Micthell e para 16.º lugar na escala de Paul M. Hohenberg e Lynn H. Lees. Paul M. Hohenberg; Lynn H. Lees, The Making…, 227. 439 Para além da análise do crescimento da cidade, é importante considerar as relações hierárquicas entre as 
cidades, que se manifestam nos tipos de “city-size distributions”. Sobre as diferentes distribuições nos modelos de estrutura urbana, leia-se B. J. L. Berry e Carol A. Smith, que complexificou a tipologia e a análise. B. J. L. Berry, 
“City size distribution and economic development”, Economic Development and Cultural Change, vol. 9, n.º 4 (1961): 573-588; Carol A. Smith, “Types of city-size distributions: A comparative analysis”, in Urbanization in History: A Process of Dynamic Interactions, ed. Ad van der Woude; Akira Hayami; Jan de Vries (Oxford: Clarendon Press, 1995), 20-42. 440 De facto, a análise dos níveis de urbanização e, por conseguinte, da taxa de urbanização é condicionada pela informação disponível e profundamente inquinada pela complexidade do conceito de centro urbano e pela multiplicidade de critérios utilizados para a sua definição (administrativos, jurídicos ou estatísticos). Sobre os problemas metodológicos na definição do limiar e apuramento da população urbana, leia-se, por exemplo, Álvaro 
Ferreira da Silva, “A evolução da rede urbana portuguesa (1801-1940)”, Análise Social, vol. 32, n.º 143/144 (1997): 781-786; Jan de Vries, “Problems in the measurement, description and analysis of historical urbanization”, in Urbanization in History: A Process of Dynamic Interactions, ed. Ad van der Woude; Akira Hayami; Jan de Vries (Oxford: Clarendon Press, 1995), 43-60; Maria João Guardado Moreira; Teresa Ferreira Rodrigues; Filipa de Castro 
Henriques, “O sistema urbano português. Dinâmicas contemporâneas e diversidade regional: evolução demográfica e bem-estar social”, Revista de Demografia Histórica, vol. 27, n.º 1 (2009): 86. Nem a adoção de um indicador demográfico anula as dificuldades. Nesse caso, diferentes limiares fundamentam conclusões antagónicas. Senão vejamos: José Vicente Serrão estimou que, no início do século XVIII, 15,2% da população vivia em núcleos urbanos com mais de 5 000 habitantes. Esta percentagem que, segundo o autor, se manteve praticamente inalterável em 1801, era bastante elevada à escala europeia. Mas se tomarmos como indicador os aglomerados com mais de 10 000 habitantes a taxa desce para 10,3% e 9,8% nos anos de 1706 e 1801, respetivamente. Nesse caso temos de reconhecer que a taxa de urbanização estava abaixo da média da Europa Ocidental (14,9%) e da Europa 
Mediterrânica (12,9%). José Vicente Serrão, “O quadro humano…, 61-63. Nesta matéria, as estimativas estão longe de ser concordantes. Veja-se, por exemplo, João Pedro Ferro, A População…, 45-47; Álvaro Ferreira da Silva, “A 
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população urbana (taxa de urbanização), outra é a morfologia da estrutura urbana ou, se quiser, o sistema urbano nacional, a sua infraestrutura, e esta, não há dúvida, que evidenciou, no período em estudo, traços primaciais ou macrocéfalos.441 De facto, o peso de Lisboa na rede urbana portuguesa é uma característica que se define desde o século XV e se manteve nos séculos XVIII e XIX, em parte porque a cidade funcionava como grande polo de atração. E se o crescimento populacional foi, nestes dois séculos, menos intenso do que o de outras cidades europeias, tudo indica que o crescimento da população lisboeta, embora siga a tendência global do país, foi, ainda assim, quase sempre mais acentuado do que o da população nacional.442 A macrocefalia de Lisboa era bem visível no início do século XVIII, altura em que a capital concentrava 5% da população total e 26% da população urbana do reino. Esta característica só tem paralelo, nesse tempo, nas cidades de Amesterdão e Londres que representavam, respetivamente, cerca de 10% e 6% da população total dos seus Estados e afasta-a da maior parte de outras cidades, como Paris, Viena e Madrid, que representavam entre                                                                                                                                                
evolução…, 787-788. De qualquer forma, é bastante consensual que, no século XVIII, a taxa de urbanização revelou uma tendência secular de estabilização, que contrasta com a forte aceleração urbana registada em Portugal entre 1527 e 1700. Esta foi de resto uma tendência europeia. Paul Bairoch, De Jéricho à Mexico: Villes et Économie dans 
L‟Histoire (Paris: Éditions Gallimard, 1996 (1985)), 229, 278-282. No entanto, na Europa Ocidental e do Sul a estabilização foi interrompida na segunda metade do século por uma aceleração da dinâmica urbana, que não teve expressão em Portugal. Massimo Livi-Bacci, La Population dans l‟Histoire de l‟Europe (Paris: Éditions du Seuil, 1999), 56-58; Maria João Guardado Moreira, “O século XVIII…, 263-264. 441 Mesmo os autores que apontam para um cenário de elevados índices de urbanização concordam com a sua desigual distribuição regional e tendência para a concentração. Sobre a estrutura urbana continua válido o diagnóstico feito por Vitorino Magalhães Godinho, segundo o qual “No século XVI, [...] o urbanismo reveste em Portugal a mesma feição que mantém no ocaso do Antigo Regime três séculos volvidos: uma boa armadura de pequenos centros urbanos contrastando com a inexistência das cidades médias [...]”. Vitorino Magalhães Godinho, A Estrutura da Antiga Sociedade Portuguesa (Lisboa: Arcádia, 1977), 39. De facto, o país possuía uma rede urbana desequilibrada, atendendo aos diferentes níveis de urbanização regionais (com predomínio do litoral sobre o interior e do sul sobre o norte, mas também, e sobretudo, em razão da existência de muitos núcleos de pequena dimensão, da escassez de cidades de média dimensão e da polarização do fenómeno em torno das cidades de Lisboa e Porto, 
para além dos quais não existiam senão núcleos de dimensão muito mais reduzida. José Vicente Serrão, “O quadro 
humano…, 62-63; Maria João Guardado Moreira; Teresa Rodrigues Veiga, “A evolução…, 44-45; Teresa Rodrigues, A População Portuguesa no Século XIX (Porto: CEPESE; Edições Afrontamento, 2004), 50; Maria João Guardado 
Moreira, “O século XVIII…, 263-264; Teresa Ferreira Rodrigues, “O século XIX…, 346-348; Maria João Guardado Moreira; Teresa Ferreira Rodrigues; Filipa de Castro Henriques, “O sistema…, 85 e 89; João Pedro Ferro, A 
População…, 48; Paulo Lopes Matos; A. H. de Oliveira Marques, “A base demográfica”, in Portugal e a Instauração do Liberalismo, coord. A. H. de Oliveira Marques, vol. IX de Nova História de Portugal, dir. Joel Serrão; A. H. de Oliveira Marques (Lisboa: Editorial Presença, 2002), 29. 442 Dizemos “quase sempre” porque a afirmação é válida para o século XVIII, mas temos de excluir o inìcio do século XIX, onde tudo indica que a capital tenha sofrido de forma mais intensa os efeitos nefastos da conjuntura económica, política e militar. Portugal continental apresentou uma taxa de crescimento anual média de 0,37, entre 1801-1841 e de 0,30, entre 1841-1851. Em Lisboa, a taxa de crescimento anual média da população fixou-se nos 0,26%, entre 1801-21, e nos 0,36%, entre 1821-35. Entre 1835 e 1857, a capital apresentou mesmo taxas de crescimento negativas (-0,56). José Vicente Serrão, “O quadro humano…, 50-64; Teresa Rodrigues, Nascer e 
Morrer…, 48 e 73; Teresa Ferreira Rodrigues, “O século XIX…, 329 e 357. 
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1 e cerca de 2% da população total.443  Um século depois estes valores ascendiam a 6% e 32%, respetivamente.444 Durante este período, o ritmo de crescimento da cidade de Lisboa, que cresceu 56% e do Porto, que cresceu 148%, está em forte contraste com a média de crescimento nacional (30%).445 Segundo Álvaro 
Ferreira da Silva, 1801 “[é] o momento em que a posição primacial de Lisboa em relação a 
todos os outros centros urbanos nacionais é mais intensa”, mas, paradoxalmente, representa também o momento terminal de uma evolução do crescimento e estrutura das cidades portuguesas que se manifestou ao longo dos três séculos anteriores.446 No século XIX a estrutura urbana altera-se, assim como o modo como se estrutura a primazia de Lisboa no sistema urbano. Segundo Álvaro Ferreira da Silva, em 1864, Lisboa passa 
a representar 5,3% do conjunto da população. A partir do século XIX, ao contrário do “que se teria passado ao longo dos séculos XVI a XVIII, o crescimento do nível de urbanização em Portugal já não passa exclusivamente – ou sequer preferencialmente – pelo crescimento de Lisboa”.447 A diminuição do peso da sua população no contexto nacional não anula, mas atenua, a sua primazia no sistema urbano, uma vez que o Porto acentua, no século XIX, “a sua posição de segunda maior cidade, encurtando a distância para a capital e anulando, por isso, a relação primacial entre a primeira e a segunda maiores cidades, relação herdada da estrutura urbana do Antigo Regime”.448 A macrocefalia começa então a ser substituída pela bicefalia.449 Em suma, vimos que Lisboa conhece no século XVIII um quadro de crescimento                                                  443 Em 1700, Londres concentrava 9% da população total da Inglaterra; Amesterdão, 9% da população dos Países Baixos (proporção que aumentará para 11% em 1750); e Lisboa, 11 a 12% da população portuguesa. Paul Bairoch, 
De Jéricho…, 234 e 323-324; Maria Alexandre Lousada, “Espaços…, vol. I, 49-50; Jorge Pedreira, “Os homens de negócio da praça de Lisboa de Pombal ao vintismo (1755-1822)” (tese de doutoramento, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1995), 54-55. 444 Estas estimativas, avançadas por José Vicente Serrão, são corroboradas por vários autores, como Teresa 
Rodrigues e Maria João Guardado Moreira. José Vicente Serrão, “O quadro humano…, 63; Teresa Rodrigues, Nascer 
e Morrer…, 19 e 48; Maria João Guardado Moreira, “O século XVIII…, 263-264. No entanto, refira-se que, apesar de não serem muito significativas, existem diferenças nestas estimativas. Fernando de Sousa, por exemplo, estima que a população de Lisboa representava no início do século XIX 6,7% da população portuguesa. Álvaro Ferreira da Silva, 
por sua vez, estima que, em 1801, Lisboa albergava 6,6% da população nacional. Cf. Fernando de Sousa, “A 
população…, 205; Álvaro Ferreira da Silva, “A evolução…, 787 e 792-795. 445 José Vicente Serrão, “O quadro humano…, 49-63, máxime, 51 e 62. 446 Álvaro Ferreira da Silva, “A evolução…, 809. 447 Álvaro Ferreira da Silva, “A evolução…, 787 e 792-795. Aliás, entre 1801 e 1864, a cidade apresenta um quociente de urbanização de 0,2, o que significa que a sua população urbana estava a crescer a um ritmo inferior ao conjunto da população portuguesa e em nítido contraste com o Porto, que apresentava, no período homólogo, um quociente de 3,3. Idem, 790-790.  448 Álvaro Ferreira da Silva, “A evolução…, 805. 449 Maria João Guardado Moreira, “O século XVIII”…, 264; Teresa Ferreira Rodrigues, “O século XIX..., 348-349; 
Maria João Guardado Moreira; Teresa Rodrigues Veiga, “A evolução…, 45-46. 
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populacional que foi interrompido nas primeiras décadas do século XIX. Constatamos que por detrás destas duas tendências gerais se esconde uma evolução acidentada, com flutuações, mas também marcada por ritmos diferentes e assimetrias ao nível espacial que importa agora conhecer. É que a cidade está longe de ser um bloco homogéneo e monolítico. Mudemos de objetiva. Atentemos ao detalhe.  3.1.3 A expansão do espaço urbano: limites, eixos, ritmos de crescimento e densidade populacional  Vimos anteriormente que, de uma forma geral, no período em análise, a cidade cresceu do ponto de vista dos seus efetivos.450 Atentemos agora aos vetores do crescimento do espaço urbano. Uma das formas de conhecer a dinâmica da urbanização de Lisboa é analisar as alterações administrativas que a cidade conheceu e que, de certa forma, traduzem os seus eixos de crescimento. Tornada necessária em consequência do terramoto, a remodelação da malha paroquial instituída em 1770 e corrigida em 1780, ampliou e reorganizou o espaço de circulação urbana.451 O plano de divisão paroquial de 1770 aumentou o número de paróquias (de 38 para 40).452 Foram criadas as freguesias de Nossa Senhora da Lapa e Santa Joana, mais tarde designada Coração de Jesus.453 O plano modificou ainda os limites de muitas freguesias e trasladou outras do seu local primitivo. As freguesias de S. Jorge, S. Pedro e S. Mamede, por exemplo, foram empurradas para Ocidente, para onde foram transferidas definitivamente. A primeira saiu da colina do Castelo, onde confinava com as freguesias de S. João da Praça, Santa Maria Maior e S.                                                  450 Em 1755, Lisboa ocupava uma superfície de 670,30 hm2 enquanto no início do século XIX, a sua superfície aumentara para 946,96 hm2. Maria Alexandre Lousada, “Espaços…, vol. I, 99. 451 Francisco Santana, Lisboa na 2.ª Metade do Séc. XVIII (Plantas e Descrições das suas Freguesias) (Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, s.d.), 37 e ss. 452 Este número não inclui as paróquias de Santa Igreja Patriarcal e Chagas às quais não correspondiam territórios, mas contabiliza a freguesia da Ajuda. Refira-se, no entanto, que a inclusão da freguesia da Ajuda na área urbana está longe de ser uma questão pacífica. De facto, só em 1885, Nossa Senhora da Ajuda passa efetivamente a fazer parte do município de Lisboa. Optámos, como muitos autores, por contrariar o formalismo da evolução administrativa e considerar a freguesia como urbana. Para tal, tivemos em conta o facto de muitos autores coevos e diplomas oficiais a colocarem, após o terramoto, entre as freguesias urbanas, provavelmente devido à deslocação de população do centro para a periferia e fixação de fluxos migratórios então verificada. Em abono desta perspetiva, veja-se o levantamento topográfico do sargento-mor José António Monteiro de Carvalho, que não procede ao seu levantamento, mas procede à sua descrição. Francisco Santana, Lisboa na 2.ª Metade…; Augusto Vieira da Silva, 
“Notìcias históricas das freguesias de Lisboa”, Revista Municipal, n.º 15 (1943): 3-24; Idem, “A população…, 13-83. 453 Francisco Santana, Lisboa na 2.ª Metade…, 35-128; Augusto Vieira da Silva, “Notìcias históricas…, n.º 15 (1943): 3-24 e n.º 16 (1943): 7-28. 
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Martinho, para a zona de Arroios; a segunda deixou Alfama e instalou-se em Alcântara; e a última trocou o seu território, junto a Santa Maria Madalena e a S. Cristóvão, pelo Vale do Pereiro, entre o Rato e a Patriarcal. Na parte oriental, S. Bartolomeu, que estava situada perto do Castelo de S. Jorge, foi transladada para o sítio do Beato. 454 Em 1780, uma nova divisão introduziu alterações profundas na estrutura paroquial, que se manteve constante até 1833-35.455 O novo plano ratificou o número de freguesias, mas reajustou os seus limites, anulando algumas alterações da reforma anterior. A alteração mais significativa teve a ver com a freguesia do Senhor da Boa Morte, criada em 1770, e que correspondeu à trasladação da paróquia de S. Salvador para Ocidente, mas que retornou agora ao seu anterior território na parte oriental da cidade.456 O Mapa 1 representa o espaço urbano de Lisboa e a reconstituição das paróquias de acordo com a divisão paroquial de 1780.457 Refira-se que esta reorganização, por se ter mantido no tempo definiu o quadro territorial, religioso e mental dos lisboetas durante grande parte do período em análise.                                                           454 Francisco Santana, Lisboa na 2.ª Metade…, 35-128; Augusto Vieira da Silva, “Notìcias históricas…, n.º 15 (1943): 3-24 e n.º 16 (1943): 7-28. 455 Maria Alexandre Lousada, “Espaços…, vol. I, 104-105. 456 O seu território passou a integrar desde então as freguesias de S. Pedro de Alcântara, Nossa Senhora da Lapa e 
Santa Isabel. Augusto Vieira da Silva, “Notìcias históricas…, n.º 16 (1943): 7-28. 457 Das múltiplas tentativas de reconstituição paroquial das freguesias urbanas nos finais do século XVIII e início do XIX destacamos os resultados de Maria Alexandre Lousada e Daniel Alves. Cf. Maria Alexandre Lousada, “Espaços…, vol. I, 103-106; Daniel Alves, “Evolução das freguesias da cidade de Lisboa ao longo do século XIX - SIGMA SIG e modelação de dados aplicados à História de Portugal” (comunicação apresentada no VIII Encontro de Utilizadores de Informação Geográfica, Oeiras, Tagus Park, 2-4 de junho, 2004), 1-11. Disponível em: http://run.unl.pt/bitstream/10362/4924/1/DanielAlves_2004_Evolucao_das_freguesias_da_cidade_de_Lisboa_ao_longo_do_seculo_XIX.pdf consultada em 3 de março de 2015; Idem, "Using a GIS to reconstruct the nineteenth century Lisbon parishes", in Humanities, Computers and Cultural Heritage. Proceedings of the XVIth International Conference of the Association for History and Computing (Amsterdam: Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 2005), 12-17. Disponível em: http://run.unl.pt/bitstream/10362/4920/1/DanielAlves_2005_Using_a_GIS_to_reconstruct_the_nineteenth_century_Lisbon_parishes.pdf consultada em 3 de fevereiro de 2015. Apesar da metodologia usada pelos autores ter pontos de contacto e partirem de fontes similares, a primeira centra-se no início do século XIX e incide apenas sobre as paróquias urbanas; o segundo tem um âmbito cronológico e especial mais alargado, pois inclui o espaço rural e procura reconstituir as alterações administrativas até finais do século XIX. Usamos o resultado do trabalho da primeira autora, uma vez que nos interessa apenas o espaço urbano, e a escala e dimensão do mapa potenciarem a sua legibilidade. 

http://run.unl.pt/bitstream/10362/4924/1/DanielAlves_2004_Evolucao_das_freguesias_da_cidade_de_Lisboa_ao_longo_do_seculo_XIX.pdf
http://run.unl.pt/bitstream/10362/4924/1/DanielAlves_2004_Evolucao_das_freguesias_da_cidade_de_Lisboa_ao_longo_do_seculo_XIX.pdf
http://run.unl.pt/bitstream/10362/4920/1/DanielAlves_2005_Using_a_GIS_to_reconstruct_the_nineteenth_century_Lisbon_parishes.pdf
http://run.unl.pt/bitstream/10362/4920/1/DanielAlves_2005_Using_a_GIS_to_reconstruct_the_nineteenth_century_Lisbon_parishes.pdf
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Mapa 1 - Divisão paroquial de 1780   Legenda:   1- N. Sra. da Ajuda 2- S. Pedro de Alcântara 3- Santos 4- Lapa 5- Sta. Isabel 6- S. Paulo 7- Sta. Catarina 8- Mercês 9- Encarnação 10- Sacramento 11- Mártires 12- S. Julião 13- Conceição   14- S. Nicolau 15- Madalena 16- Sé 17- S. Cristóvão 18- Sta. Justa 19- Socorro 20- S. Lourenço 21- Sta. Cruz do Castelo 22- S. Tiago 23- S. Martinho 24- S. João da Praça 25- S. Miguel 26- S. Salvador 27- S. Tomé   28- S. André 29- Sta. Marinha 30- S. Vicente 31- S. Estevão 32- Sta. Engrácia 33- Anjos 34- Pena 35- S. José 36- S. Mamede 37- Coração de Jesus 38- S. Sebastião da Pedreira 39- S. Jorge 40- S. Bartolomeu  Fonte: Maria Alexandre Lousada, “Espaços de sociabilidade em Lisboa: finais do século XVIII a 1834” (tese de doutoramento, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1995), vol. I, 105.  Ora, estas alterações administrativas são sintomáticas das dinâmicas de crescimento e distribuição espacial da população que se manifestaram no seio do espaço urbano. Concretizando: a trasladação de paróquias da zona antiga para zonas periféricas ou semiperiféricas e a criação de novas paróquias nas zonas semiperiféricas são um testemunho da densificação da cidade nessas zonas. Nesta matéria importa sublinhar que o terramoto marcou um momento de viragem no(s) eixo(s) de crescimento do espaço urbano. Ao destruir parte da 
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Baixa, o terramoto acelerou o processo de expansão urbana para a zona dos planaltos ao longo do rio (Santos e Belém), e para o interior.458 O demorado processo de reconstrução e a matriz que norteou o processo de reconstrução da Baixa Pombalina – que obedecia a um traçado amplo e geométrico, condicionava a altura dos edifícios e, em última instância, visava a sua desaglomeração – foram responsáveis pelo movimento de expansão em superfície que motivará a redefinição da malha paroquial.459 Por estes motivos, na segunda metade do século XVIII e primeira metade do século XIX, as zonas em franca urbanização foram, sobretudo, zonas afastadas do centro. A Ocidente, por exemplo, as freguesias de Santa Isabel, Nossa Senhora da Lapa, Santos e S. José atraíam os habitantes desalojados do centro em busca de maior segurança, ao mesmo tempo que acolhiam os imigrantes e trabalhadores não especializados.460  Note-se que o terramoto corresponde a um momento de viragem mais pela intensidade e ritmo que impôs ao processo de urbanização do que ao modelo em si, pois os estudos de Teresa Rodrigues têm posto em evidência um padrão de crescimento urbano que, em rigor, se define, desde a segunda metade do século XVI e até à segunda metade do século XVIII, por um movimento de ocupação do centro para a periferia.461 Considerando apenas a superfície urbana, observa-se uma evolução contínua da densidade populacional, que aumenta gradualmente na segunda metade do século XVIII e quase duplica entre 1801 e 1900 (de 70 para 130 hab./hectare). 462 No entanto, é preciso ter em conta que a densidade média esconde assimetrias. Dentro da cidade as variações eram grandes. As freguesias centrais mostravam-se muito povoadas por comparação com as periféricas. O fenómeno é passível de ser detetado através de uma simples observação da Carta Topográfica de                                                  458 Teresa Rodrigues, Nascer e Morrer…. Segundo Raquel Soeiro de Brito, “o Terramoto [...] acelerou a via do que 
teria de ser forçosamente a expansão da cidade: o caminho dos planaltos”. Raquel Soeiro de Brito, “Lisboa. Esboço 
Geográfico”, separata do Boletim Cultural da Junta Distrital de Lisboa, 3.ª série, n.º 82 (1976): 80. Um segundo momento de viragem tem início em 1852 e coincide com a abertura da estrada da circunvalação que confere uma nova imagem à cidade. Teresa Rodrigues, Nascer e Morrer…, 50. 459 Sobre a reconstrução da cidade, as mudanças introduzidas pelo urbanismo pombalino no centro da cidade e na sua morfologia, vejam-se os trabalhos de José-Augusto França. José-Augusto França, Lisboa Pombalina…; Idem, 
Lisboa: Urbanismo…, 35-45. 460 Ana Cristina Araújo, A Morte..., 64; Teresa Rodrigues, “Um espaço…, 102-103. No caso da freguesia de Santa Isabel o fenómeno foi documentado por Gustavo Matos Sequeira, Depois do Terramoto: Subsídios para a História dos Bairros Ocidentais de Lisboa (Lisboa: Academia das Ciências, 1916), vol. IV, 265-266 e Nuno Luís Madureira, Cidade: Espaço e Quotidiano (Lisboa 1740-1830) (Lisboa: Livros Horizonte, 1992), 58-80. 461 Este padrão e lógica de crescimento assimétrico que se processa do centro para a periferia são também 
observáveis na cidade do Porto. Teresa Rodrigues, “Dinâmica populacional da cidade do Porto em finais do século 
XIX”, Revista da Faculdade de Letras: História, n.º 10 (1993): 303-304; Teresa Rodrigues, A População Portuguesa…, 51. 462 Considerando apenas o resultado de 38 freguesias urbanas, número que exclui a freguesia da Ajuda e S. Bartolomeu. Teresa Rodrigues, Nascer e Morrer…, 75-76; Teresa Rodrigues, “Um espaço…, 110-111. 
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Lisboa levantada em 1817, que representa o edificado e, indiretamente, a distribuição dos fogos nessa data (Cf. Mapa 2).  Claro que, tratando-se de uma representação bidimensional, a Carta não fornece o número de pisos dos edifícios, que influenciaria, e muito, os níveis de concentração de uma determinada área geográfica. Aí reside uma outra (significativa) dimensão de análise. No entanto, não deixa de ser notório que a densidade de construção na zona central é muito forte e que esta vai rareando à medida que nos afastamos para a periferia. A análise da Carta do Engenheiro Duarte José Fava permite perspetivar uma cidade densa no litoral e esparsa e descontínua no interior; a ausência de uma textura urbana consistente na periferia, cheia de espaços vazios que correspondiam a charnecas, pequenas hortas, campos, ou quintas, muitas das quais constituíam, como veremos, uma segunda morada das camadas mais abastadas. A Carta permite ainda perspetivar uma cidade voltada para o rio, que se reflete no seu perfil longitudinal, marcada pelo contraste ao nível do seu traçado. À regularidade do traçado da Baixa e do Bairro Alto opõe-se o traçado orgânico e menos regrado de Alfama e das zonas mais antigas. Passemos da densidade à intensidade do crescimento que está longe de ser homogéneo. Com efeito, a pressão demográfica acompanhará o movimento de expansão urbana. Os estudos de Teresa Rodrigues põem em evidência a heterogeneidade das manchas urbanas ao nível do ritmo de crescimento populacional. A autora contrapõe o ritmo lento das freguesias do núcleo primitivo, que tendem a ser mais pequenas do ponto de vista da superfície e caracterizar-se por uma maior concentração populacional, com o ritmo forte e dinâmico das zonas mais periféricas nos limites ocidental, norte e oriental da cidade, mais extensas mas com índices de concentração inferiores. São estas freguesias em torno do núcleo primitivo, saturado, e no qual a densificação esbarra nos limites do seu crescimento e na incapacidade física de este se auto-perpetuar, que revelam capacidade para captar e absorver os excedentes humanos resultado do aumento populacional e da imigração. Desenvolvem-se assim mecanismos diferenciados de densificação da cidade. Nas freguesias em torno do centro esta processa-se sobretudo através da criação de casas e bairros em zonas de quintais, campos e quintas e nas zonas centrais, pelo acréscimo de andares a prédios preexistentes.463 Zonas de solos abundantes e baratos, onde a pressão urbanística e, por conseguinte, o preço do alojamento era menor, a semiperiferia e periferia constituíram                                                    463 Teresa Rodrigues, Nascer e Morrer…, 76; Teresa Rodrigues, “Um espaço…, 110. 
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Mapa 2 - Carta Topográfica de Lisboa, e seus suburbios, Levantada no Anno de 1807 debaixo da direcção Engenheiro Duarte José Fava 
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recetáculos preferenciais dos excedentes das áreas mais concentradas e da população imigrante.464 No século XIX, até à década 60, em resultado da alteração do quadro demográfico, o crescimento do espaço urbano em Lisboa é mínimo.465  Entre 1800 e 1900, Teresa Rodrigues identifica três espaços territoriais com tendências de crescimento diferenciadas. O primeiro corresponde ao centro histórico ou Baixa Pombalina, inclui as freguesias de S. Julião, Conceição, S. Nicolau, Santa Justa e Mártires e caracteriza-se pela terciarização e decréscimo de residentes.466 O segundo corresponde a uma cintura em torno do núcleo central e inclui as freguesias do Castelo, Sé, Santo Estêvão, S. Miguel de Alfama, Santiago, Santo André, Santa Marinha, S. Cristóvão e S. Lourenço, Madalena, Socorro, Pena, S. José e Santa Catarina, Mercês, Lapa, Encarnação, S. Paulo e Sacramento. Esta zona corresponde a uma área de crescimento populacional moderado. Por contraste, um terceiro anel caracteriza-se por um forte crescimento populacional. Esta zona, mais periférica e com menor densidade demográfica, inclui a Ocidente as freguesias de S. Mamede, Santos, Santa Isabel, Alcântara, Belém, Ajuda e a Oriente, Santa Engrácia, Beato, Anjos, Arroios e S. Sebastião da Pedreira.467 Em consequência destes mecanismos e ritmos diferenciados de crescimento, verifica-se, ao longo dos séculos XVIII e XIX, uma tendência para o nivelamento dos índices de ocupação do solo e uma melhor distribuição da população no espaço, mitigando a dicotomia existente entre um centro densamente povoado e as freguesias periféricas, com fraca densidade de ocupação.468                                                    464 Teresa Rodrigues, Crises de Mortalidade..., 58-64. De facto, em meados do século XIX, o impacto da imigração reflete-se diferentemente no espaço urbano, dada a maior incidência do fenómeno nas zonas periféricas e mais populares. Teresa Rodrigues, Nascer e Morrer…, 147; Idem, “Os movimentos migratórios…, 54-56. 465 Maria João Madeira Rodrigues, “Tradição, transição e mudança: A produção do espaço urbano na Lisboa 
Oitocentista”, separata do Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, III série, n.º 84 (1978): 20-21; Jorge Gaspar, A Dinâmica Funcional do Centro de Lisboa (Lisboa: Livros Horizonte, 1985), 29. 466 A terciarização da baixa, que deixa de ser uma zona residencial, é visível sobretudo na segunda metade do 
século XIX. Teresa Rodrigues, “Um espaço…, 115; Idem, Nascer e Morrer…, 74; Jorge Gaspar, A Dinâmica…, 29. 467 Teresa Rodrigues, Nascer e Morrer…, 51- 54, em particular, 52 (mapa 2 e 3) e 54 (tabela 7). 468 Este fenómeno, com raízes na segunda metade do século XVI, tende a esbater-se mas não desaparece. Leia-se Teresa Rodrigues, Crises de Mortalidade…, 58-64; Idem, Nascer e Morrer…, 76-77, em particular, 75 (mapa 5); Idem, “Um espaço…, 111-113, em particular, 112 (mapa 2). 
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3.1.4  A representação do espaço  Não podemos deixar de sublinhar que os limites do espaço urbano são relativamente claros do ponto de vista administrativo, mas difusos do ponto de vista mental. Não deixa de ser sintomático da discrepância entre estas duas dimensões – realidade e perceção – o facto 
de as representações cartográficas da cidade tenderem a representar uma cidade “aberta, 

sem limites precisos”, nas quais algumas zonas são sistematicamente excluìdas.469 O levantamento topográfico das plantas das freguesias de Lisboa levado a cabo pelo sargento-mor José António Monteiro de Carvalho, em 1770, compila 37 cartas quando, em rigor, descreve 40 freguesias. O levantamento exclui as freguesias urbanas geograficamente periféricas da Ajuda, S. Bartolomeu e S. Sebastião.470 Os mapas da capital de 1785, 1807 e 1826 ou não representam algumas das freguesias periféricas, ou amputam importantes parcelas das mesmas.471 Para compreender este fenómeno é preciso ter em conta que o espaço é uma realidade construída. Ontem, como hoje, o espaço não é o mesmo para toda a gente nem para todos os efeitos. Cada grupo (ou cada indivíduo), em cada papel social 
desempenhado, perspetiva um espaço diferente: “diferentemente limitado, diferentemente organizado, diferentemente hierarquizado. Isto explica a coexistência (por vezes conflitual) de vários discursos sobre o espaço e de várias práticas de apropriação espacial [...]”.472  3.2 Composição social da cidade  Capital do império, Lisboa era, no século XVIII e início do XIX, um importante centro económico, portuário, mas também principal sede da corte, da monarquia, da administração, da vida política e cultural do país. Estas funções desempenhadas pela capital marcam de forma profunda a estrutura socioprofissional da sua população, tornando-a única no contexto nacional. É nosso objetivo traçar um retrato de Lisboa, procurando caracterizá-la do ponto de vista da sua composição social. Com esta análise pretendemos contextualizar o presente estudo, em geral, e a nossa amostra, em particular. Para tal lançaremos mão da bibliografia                                                  469 Maria Alexandre Lousada, “Espaços…, vol. I, 88. 470 Francisco Santana, Lisboa na 2.ª Metade…, máxime Introdução, s.p.; Nuno Luís Madureira, Cidade…, 81. 471 Sobre este assunto, leia-se Maria Alexandre Lousada, “Espaços…, vol. I, 87-88; Nuno Luís Madureira, Cidade…, 80-81.  472 Ana Cristina Nogueira da Silva; António Manuel Hespanha, “O quadro espacial”, in O Antigo Regime, coord. António Manuel Hespanha, vol. 4 de História de Portugal, dir. José Mattoso (Lisboa: Editorial Estampa, 1993), 39. 
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disponível, destacando, em primeiro lugar, o trabalho de Jorge Borges de Macedo que, usando os Livros das Décimas, abriu perspetivas na abordagem da estrutura da população ativa.473 Este estudo, pelo contributo metodológico e dimensão do quadro de análise, é ainda hoje um trabalho ímpar e, por isso mesmo, uma referência obrigatória.474  Atentemos primeiramente ao objetivo, potencialidades e limitações do estudo para melhor compreendermos o alcance das suas conclusões. Jorge Borges de Macedo pretendia obter um retrato das atividades económicas na cidade. Para o conseguir usou a fonte que melhor respondia a esse desiderato, os Livros das Décimas de Maneio. Esta fonte funciona como um indicador do universo das atividades económicas, ou melhor, das atividades sujeitas ao pagamento do imposto com sede na(s) freguesia(s). Como o próprio autor reconhece, a fonte permite captar a população ativa que efetivamente paga a décima, mas tem a desvantagem de excluir importantes segmentos profissionais. Ela não inclui a nobreza, o clero,                                                  473 O imposto da décima foi decretado pelas Cortes de 1641 e relançado em 1762, incidindo a partir dessa data sobre 10% dos rendimentos coletáveis. A punção assentava em três vertentes fundamentais: as rendas da propriedade imobiliária, ofícios e ordenados, e os capitais emprestados a juro. A produção documental que decorre da aplicação do imposto tem um caráter serial e nominativo. Os livros estavam organizados por freguesias, discriminando, no caso da décima de arruamento, para cada rua e prédio, o nome do proprietário do imóvel, o nome e ocupação de cada um dos inquilinos e respetiva renda, profissão e imposto profissional (maneio) a que cada indivíduo estava obrigado. Nuno Luís Madureira, Cidade…, 26-27. O seu potencial como fonte de informação é inestimável. Da sua análise resulta uma visão global da distribuição da propriedade e do seu rendimento. Os livros da décima são também, até cerca de 1790, a fonte mais importante para o estudo das estruturas sociais, permitindo também historiar a vida dos edifícios, das artérias e dos moradores. Alzira Teixeira Leite Moreira, “A importância da „décima da cidade de Lisboa e seu termo‟ para a Olisipografia”, separata da Revista da Biblioteca Nacional, n.º 1 (1982): 10. Jorge Borges de Macedo, Problemas de História da Indústria Portuguesa no Século XVIII (Lisboa: Editorial Querco, 1982), 80; Nuno Luís Madureira, Cidade…, 26-28. Para 29 freguesias, Borges de Macedo utiliza como fonte os Livros da Décima de Maneio. Dada a inexistência de livros de maneio para a totalidade da cidade, o autor utiliza os Livros da Décima de Arruamentos para sete freguesias. A falta de documentação relativa às freguesias de Santa Igreja Patriarcal, S. Jorge e S. Mamede levou a que estas não fossem consideradas na análise. No caso da primeira freguesia, a ausência não é particularmente crítica, dado que esta freguesia não tinha território. Além disso, as outras duas freguesias representam somente 0,4% da população que se estima viver em Lisboa nesse período. De facto, o estudo é bastante completo, permitindo identificar a ocupação de 29 944 indivíduos aos quais se somam 2 000 elementos sem qualificação profissional. No total foram rastreados cerca de 32 000 contribuintes, número muito próximo dos 33 390 fogos estimados para Lisboa nesse período. Borges de Jorge Borges de Macedo, Problemas…, 88. Refira-se, no entanto, que os dados apontados correspondem ao número de contribuintes e tendem, a coincidir com o número de fogos e não com a totalidade da população ativa que, em princípio, seria superior. Maria Alexandre Lousada, “Espaços…, vol. I, 54. 474 Nenhum outro estudo sobre a estrutura profissional da capital contém uma análise global que abarca praticamente toda a cidade. De facto, os estudos que incidem sobre esta fonte têm revelado uma natureza parcelar, privilegiando abordagens monográficas e sincrónicas. Refiram-se, a título de exemplo, os trabalhos de 
Francisco Santana, “Lisboa 1800 - A freguesia do Socorro”, Revista Municipal, n.º 24 (1988): 41-54; Idem, “A 
freguesia do Socorro II”, Revista Municipal, n.º 26 (1988): 45-60; Nuno Luís Madureira, Cidade…, 13-112; Delminda Rijo; Francisco Moreira, A Freguesia de Santa Cruz do Castelo nas Décimas de 1776, 1-26. Disponível em:http://geo.cmlisboa.pt/fileadmin/GEO/Imagens/GEO/Demografia_historica/SantaCruzCastelonasDecimas.pdf consultado em 3 de fevereiro de 2015. Continua por confirmar-se o vaticínio de Francisco Santana de uma grande equipa de investigadores tratar em ampla escala o fundo documental das décimas da cidade. Francisco 
Santana, “Lisboa 1800…, 41. 

http://geo.cmlisboa.pt/fileadmin/GEO/Imagens/GEO/Demografia_historica/SantaCruzCastelonasDecimas.pdf
http://geo.cmlisboa.pt/fileadmin/GEO/Imagens/GEO/Demografia_historica/SantaCruzCastelonasDecimas.pdf
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os militares, os negociantes de grosso trato e as profissões administrativas superiores ou trabalhadores do Estado que pagavam imposto por uma repartição particular. Em suma, esta fonte exclui as elites sociais. Por outro lado, a décima de maneio capta de forma deficiente os indivíduos enquadrados em situações de trabalho informal e não permanente e o trabalho feminino.475 Para alargarmos o universo de análise teríamos de recorrer aos livros de registo da décima de arruamento, que descrevem exaustivamente o tecido social das ruas das freguesias, integrando elementos sobre o trabalho e o local de residência. De âmbito mais alargado, esta fonte permitiria desvendar a arquitetura social do espaço, pois devolve uma imagem da distribuição efetiva dos habitantes, e não somente das profissões exercidas num determinado espaço.476 O próprio estudo de Borges de Macedo, ao usar os livros de registo da décima de maneio para a maioria das freguesias e os de registo da décima de arruamento para uma pequena parte, lembra-nos que as duas fontes devolvem imagens similares, mas não necessariamente iguais. Por exemplo, nas freguesias para as quais foram levantadas as 
décimas de arruamentos, o número de indivìduos com profissões “Não 
discriminadas/Incertas” aumenta de forma substancial. De qualquer forma, não faz parte do âmbito do nosso trabalho suprir esta lacuna da historiografia. O objeto de estudo justifica plenamente uma análise aprofundada, mas a envergadura do trabalho constituiria matéria para uma outra tese. Propomo-nos neste ponto apenas sistematizar os resultados dos estudos sobre esta matéria, em particular o trabalho de Borges de Macedo. De facto, embora exclua alguns grupos, este estudo continua a ser um ponto de partida e uma referência incontornável para quem, como nós, pretende traçar um retrato social da cidade.  Atentemos ao Quadro 5 que sistematiza o número e a percentagem de indivíduos ligados às diferentes categorias socioprofissionais na cidade de Lisboa no terceiro quartel do século XVIII. De acordo com os dados do Quadro, a estrutura socioprofissional que Lisboa apresenta põe em evidência um retrato da cidade como centro de indústria, uma vez que as ocupações industriais constituem o grupo mais numeroso, representando cerca de um terço da população recenseada nos livros de registo da décima.477                                                     475 Cf. Jorge Borges de Macedo, Problemas…, 86; Nuno Luís Madureira, Cidade…, 58-67. 476 Não é por acaso que os livros de registo da décima de arruamento acabam por funcionar como matriz a partir da qual se extraem informações para a cobrança do imposto profissional.  Nuno Luís Madureira, Cidade…, 26-27. 477 Jorge Borges de Macedo, Problemas…, 88. 
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Quadro 5 - Categorias socioprofissionais na cidade de Lisboa (1763-1769)  Setores Indivíduos % Indústria 9951 31,3 Criados 8245 26,0 Comércio 4818 15,2 Administração 1779 5,6 Transportes 1587 5,0 Trabalhadores 1498 4,7 Profissões Liberais 1232 3,9 Agrícolas 219 0,7 Não discriminados/ Incertos  2254  7,09 Outros* 217* 0,68* Total 31800 100  * Categoria contabilizada apenas em sete freguesias.  Fonte: Jorge Borges de Macedo, Problemas de História da Indústria Portuguesa no século XVIII (Lisboa: Editorial Querco, 1982), 87-88.   Foi essa a imagem que Borges de Macedo mais sublinhou no seu estudo e que é, de resto, corroborada por outros autores como Jorge Pedreira.478 Apesar da dispersão profissional do setor, dada a diversidade de ocupações, é importante sublinhar o peso das atividades relacionadas com o trabalho do couro e da madeira. Refira-se ainda que a estrutura industrial era marcada sobretudo pelo predomínio de pequenas oficinas, onde o artesão trabalhava de forma isolada ou em conjunto com um número limitado de oficiais ou ajudantes e pela escassez de grandes unidades fabris, que constituíam verdadeiras exceções no terceiro quartel do século XVIII. De facto, os esforços estatais de criação de companhias e manufaturas régias, de promoção da qualificação e especialização profissional não foram suficientes para alterar significativamente as feições do panorama industrial, que se irá manter dentro do campo oficinal ao longo do século XVIII.479 Refira-se ainda que este grupo não era homogéneo. A                                                  478 Segundo Jorge Pedreira, este quadro permanece válido nos finais do século XVIII e inícios do XIX. Jorge Pedreira, Estrutura Industrial e Mercado Colonial. Portugal e Brasil (1780-1830) (Lisboa: Difel, 1994), 134-135. 479 Jorge Borges de Macedo, Problemas…, passim; Isabel dos Guimarães Sá, “O trabalho”, in O Século XVIII, vol. I de História Económica de Portugal (1700-2000), org. Pedro Lains; Álvaro Ferreira da Silva (Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2005), 104-105; Jorge Pedreira, Estrutura Industrial…, 189; Idem, “A indústria”, in O Século XVIII, vol. I de História Económica de Portugal (1700-2000), org. Pedro Lains; Álvaro Ferreira da Silva, (Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2005), 206-207. Em Lisboa, esta situação parece ter-se alterado em meados do século XIX. De acordo com David Justino, nessa altura, tendo em conta a mão de obra empregue e a capacidade de produção, as fábricas teriam uma importância superior à indústria oficinal. David Justino, A formação…, vol. I, 
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distribuição dos ofícios estabelecida pelos arruamentos, a representação na Casa dos Vinte e Quatro e a participação nas procissões solenes, correspondiam, respetivamente, à dimensão espacial, institucional e visual dessa hierarquização.480 Embora noutra escala, não será de desprezar o papel de Lisboa como centro de comércio a retalho, confirmado pelos 15% de população ocupados na atividade, correspondendo ao terceiro maior grupo socioprofissional. Neste setor destaca-se o número de comerciantes ou unidades comerciais relacionadas com o abastecimento alimentar da população, que representam 53% dos estabelecimentos, seguidos de muito longe pelas lojas de tecidos e vestuário que representam menos de 8%.481 Quanto à localização das unidades comerciais, verifica-se, tal como para a indústria, uma dispersão por toda a cidade de lojas ou casas de produtos alimentares e a concentração do comércio de tecidos e artigos de importação em algumas freguesias do centro da cidade.482 Atendendo ao papel de Lisboa como entreposto do comércio nacional e internacional, que se desenvolverá mais à frente, não surpreende que as ocupações no setor dos transportes representassem 5% da população tributável pela décima de maneio. A importância da vida marítima e das funções portuárias da cidade manifestava-se, em particular, na quantidade de indivíduos ligados às cargas e descargas das mercadorias no porto de Lisboa, que representavam 31,3% do total dos recenseados ligados aos transportes e no peso de determinadas profissões na composição do setor. Referimo-nos aos indivíduos relacionados com os transportes fluviais, marinheiros e oficiais marinheiros, pilotos, capitães e guardas de navios, que representavam 51% da população tributável ligada à atividade.483 Os transportes                                                                                                                                             85-91. 480 Sobre os arruamentos em Lisboa na segunda metade do século XVIII, leia-se Nuno Luís Madureira, Cidade..., 35-38. Sobre o papel da Casa dos Vinte e Quatro, leia-se Franz-Paul Langhans, “As antigas corporações dos 
ofìcios mecânicos e a Câmara de Lisboa”, Revista Municipal, n.º 7 (1941): 7-13 e n.ºs 8 e 9 (1941): 15-37; Lysie 
Reis, “Os homens rudes e muito honrados dos mesteres”, Revista da Faculdade de Letras: Ciências e Técnicas do Património, vol. IV (2005): 235-259. Relativamente à reforma de 1771 que reordena a hierarquia entre as corporações na Casa dos Vinte e Quatro, leia-se Glaydson Gonçalves Matta, “Tradição e modernidade: práticas 
corporativas e a reforma dos ofìcios em Lisboa no século XVIII” (tese de mestrado, Noterói, Universidade Federal Fluminense, 2011). 481 A estimativa é feita por Maria Manuela Rocha tendo em conta os dados de Jorge Borges de Macedo. Segundo a mesma autora este valor está em consonância com a estrutura do setor de distribuição de bens característico 
deste perìodo por toda a Europa. Maria Manuela Rocha, “Crédito privado…, 74-75. Pese embora algum exagero, os dados do Almanach de Lisboa para 1805 confirmam a imagem do peso do comércio retalhista na paisagem urbana de Lisboa no início do século XIX. O número de estabelecimentos avançado nesta fonte aponta para um 
rácio de uma loja por cada 20 habitantes. Maria Alexandre Lousada, “Espaços…, vol. I, 55. 482 Raquel Soeiro de Brito, “Lisboa…, 114. 483 O seu número estará ainda assim subavaliado, uma vez que não inclui os indivíduos embarcados e em viagem. 
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terrestres representavam apenas cerca de 9,6% do setor.484 A sua presença seria ainda assim bastante sensível em Lisboa, atendendo à preocupação das elites em disporem dos seus próprios meios de transporte, sinal de prestígio e distinção social. No entanto, como veremos, é possível que muitos dos seus efetivos estejam recenseados como criados. Apesar dos livros de registo da décima de maneio omitirem a grande nobreza, os negociantes, os militares e o clero – grupos, com exceção do clero, sem expressão numérica significativa, mas com peso social e simbólico de relevo – a sua presença reflete-se de forma indireta, mas sintomática, na quantidade de criados. Este constituía o segundo grupo profissional mais importante do ponto de vista quantitativo, representando mais de um quarto da população coletável pelo imposto de maneio. Considerada um sinal de prestígio, a abundância da criadagem traduziu-se num número de efetivos sem paralelo com nenhum outro centro urbano.485 Refira-se, no entanto, que o termo “criado” tinha um sentido geral e abrangente sendo aplicado a uma variedade de elementos, como sejam moços de recados e de carga, ajudantes, boleeiros, arrieiros, moços de sege, estribeiros, cozinheiros, copeiros e trabalhadores não qualificados de oficinas ou lojas e profissões mais definidas, embora enquadradas em regime doméstico, o que, em rigor, poderá falsear o peso do setor, que poderá estar sobreavaliado em detrimento de outros, como o industrial, o comercial e o dos transportes. 486 No que diz respeito às profissões liberais, que correspondiam a 4% da população coletável, predominavam as ocupações relacionadas com a atividade judicial e a saúde, que representavam, respetivamente, 37% e 35% do total das ocupações do grupo.487 Por forma a completar o quadro social procuraremos agora uma aproximação aos grupos omissos no estudo de Borges de Macedo: os militares, o clero, os negociantes e a alta nobreza. Relativamente ao primeiro grupo, tudo indica que, apesar do número de militares estacionados em Lisboa ter variado ao longo do tempo – tendo-se verificado períodos de forte concentração bélica durante as invasões e as guerras civis –, a sua presença ter-se-á reforçado durante o período em análise. Maria Alexandre Lousada estima que, não considerando os momentos de excecional concentração militar, os militares estacionados em Lisboa representavam no primeiro terço do século XIX, cerca de um décimo da população masculina                                                  484 Estimativas apresentadas por Maria Manuela Rocha, “Crédito privado…, 76. 485 Isabel dos Guimarães Sá, “O trabalho…, 107. 486 Jorge Borges de Macedo, Problemas…, 82 e 88; Maria Manuela Rocha, “Crédito privado…, 72-73.  487 Maria Manuela Rocha, “Crédito privado…, 75. 



 
138  

maior de 15 anos.488 Relativamente ao clero, embora dificilmente traduzíveis em indicadores rigorosos, os dados apontam para um cenário de diminuição dos efetivos. De facto, há indícios de uma diminuição do número de clérigos regulares de ambos os sexos – e, embora com menos expressão, do clero secular –, em Lisboa entre meados do século XVIII e 1832.489 Partindo de indicadores recolhidos no Almanach de 1826 e do Mappa Geral das... Divisões eleitorais, Maria Alexandre Lousada refere que, por alturas do Vintismo, contam-se entre os membros do clero regular 1 100 indivíduos do sexo masculino e 1 000 do feminino, distribuídos por 46 casas masculinas e 32 femininas que, em breve, conhecem também elas uma redução para 30 e 23, respetivamente.490  Lisboa era ainda o centro político e de uma administração centralizada e concentrada geograficamente. O Estado absoluto tinha em Lisboa o seu ponto nevrálgico.491 Sede do governo e centro administrativo do reino, aí funcionavam as secretarias de estado, as diversas intendências e repartições, os conselhos da monarquia, bem como todos os tribunais superiores. Por consequência, Lisboa tem, no período em análise, um número e uma diversidade de profissões ligados à administração sem paralelo com o resto do país. O Quadro 5 reflete esta realidade apenas de forma parcial, uma vez que, como se referiu, nele não estão incluídos os quadros superiores da administração, nobres ou nobilitados, que não eram lançados nos livros de registo da décima de maneio. De acordo com os dados do mesmo, no terceiro quartel do século XVIII, o grupo representava cerca de 4% da população coletável – com predomínio das funções fiscais e judiciais –, cenário que não parece ter-se alterado com o tempo.492 De facto, em 1820-1821, sem entrar em linha de conta com o duplo emprego, o número de funcionários da administração central das diferentes repartições a exercer funções na cidade de Lisboa era de 2 744493 (dos quais 66 proprietários) e 406 pensionistas, o que                                                  488 Sem contar com os efetivos da Guarda Real da Polícia. No ano de 1829, os efetivos da tropa de primeira linha estacionados em Lisboa eram estimados em 8 112 homens, os da Guarda Real da Polícia em 1 750. Maria 
Alexandre Lousada, “Espaços…, vol. I, 56-57. O crescimento do exército é, de resto, uma tendência nacional com inevitáveis consequências para as finanças públicas. 489 Sobre os fatores e indicadores deste fenómeno, leia-se Maria Alexandre Lousada, “Espaços…, vol. I, 57-59; Nuno Gonçalo Monteiro, O Crepúsculo dos Grandes: A Casa e o Património da Aristocracia em Portugal (1750-1832) (Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2003). 490 Maria Alexandre Lousada, “Espaços…, vol. I, 58. 491 Sobre a arquitetura do poder central, local e regional no Antigo Regime, leia-se Nuno Gonçalo Monteiro, “O 
central, o local e o inexistente regional”, in História dos Municípios e do Poder Local (Dos Finais da Idade Média à União Europeia), dir. César Oliveira (Lisboa: Círculo de Leitores, 1996), 79 e ss. 492 Jorge Borges de Macedo, Problemas…, 109; Maria Manuela Rocha, “Crédito privado…, 75. 493 Números avançados por Maria Alexandre Lousada e Nuno Gonçalo Monteiro, que se baseiam na Relação 
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representaria cerca de 4% da população masculina maior de 15 anos.494 Estes valores são mais expressivos se tivermos em conta a reduzida expressão do grupo no resto do território, sendo crível que mais de metade dos funcionários da Coroa desempenhava as suas funções na capital.495 Há ainda que contar com os funcionários ligados à administração municipal que, pelo distinto enquadramento e forma de remuneração, não são englobados neste grupo. Para estes, infelizmente, não dispomos de estimativas. O mesmo acontece com os funcionários da Casa Real. Os negociantes escapam ao estudo de Borges de Macedo porque beneficiavam da prerrogativa de pagar a décima à Junta do Comércio. Trata-se, como destacou Jorge Pedreira, 
de um corpo “fluido e estratificado” cuja dimensão variou bastante até 1770. A partir dessa data a sua delimitação torna-se mais precisa e a oscilação quanto ao número de efetivos menor. Apesar dos vários registos conhecidos serem pouco fiáveis, o cruzamento de fontes permite estabelecer o quantitativo de negociantes da praça entre os 460 e os 500 indivíduos.496 A maioria provém das províncias, em particular do Minho, que constitui um campo de recrutamento predominante.497 Relativamente a este grupo social, Jorge Pedreira destacou os elevados índices de riqueza à escala nacional e europeia, e a configuração patrimonial marcada pelo peso dos elementos do capital mercantil.498 A análise da representação cartográfica da distribuição das residências dos negociantes para os anos de 1805 e 1826, levada a cabo por Maria Alexandre Lousada, permite inferir que os negociantes tendem a estar concentrados na Baixa e nas freguesias ocidentais próximas (Cf. Mapa 3). 499                                                                                                                                             nominal dos empregados públicos... na cidade de Lisboa, Lisboa, 1821. Maria Alexandre Lousada, “Espaços…, 
vol. I, 59; Nuno Gonçalo Monteiro, “O central…, 81. Os números divergem ligeiramente dos avançados por José Subtil que, partindo da mesma fonte, estima os efetivos da administração central em 2 869 funcionários. José 
Subtil, “Os poderes do centro”, in O Antigo Regime, coord. António Manuel Hespanha, vol. 4 de História de Portugal, dir. José Mattoso (Lisboa: Editorial Estampa, 1993), 191-192 e 259. 494 Maria Alexandre Lousada, “Espaços…, vol. I, 59. 495 A estimativa é avançada por Maria Alexandre Lousada, que rebate os números apontados por Franzini em 1816, que aponta a estimativa de 8 000 funcionários para todo o território nacional. Segundo a autora, este valor 
não merece crédito por incluir também os funcionários municipais. Maria Alexandre Lousada, “Espaços…, vol. I, 59. 496 Jorge Pedreira, “Os homens…, 126-127. 497 De facto, eram mais os naturais da província do Minho (35,1%) do que os naturais da comarca de Lisboa (32,4%), e quase metade do grupo (48%) para o qual foi possível apreender a sua origem geográfica tinha pai ou 
avô minhoto. Jorge Pedreira, “Os homens…, 191 e ss. 498 Jorge Pedreira, “Os homens…. 499 Maria Alexandre Lousada, “Espaços…, vol. I, 116, mapa 117 e 118. Nuno Luìs Madureira corrobora esta perspetiva. Segundo este autor, os dados do Almanach para o ano de 1896, que inventaria 199 destacados negociantes portugueses da Praça de Lisboa e a sua respetiva morada, permitem concluir que 13,6% reside nas ruas e travessas que ligam o Terreiro do Paço ao Rossio e à Praça da Figueira e 26,6% reside nas freguesias centrais da Baixa (Santa Justa, S. Nicolau, Conceição, S. Julião e Madalena). Números expressivos, mas não 
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Lisboa distinguia-se ainda do resto do território por ser o local de residência da categoria social mais proeminente, os Grandes, estudada por Nuno Gonçalo Monteiro, que pôs em evidência a sua homogamia social, o seu padrão de consumo, traduzido em gigantescas despesas com a cozinha e a criadagem, que explicam a tendência crónica para o endividamento da maioria das casas aristocráticas no final do Antigo Regime político.500 De facto, contrariamente ao que sucedia, por exemplo em Espanha, até ao início do século XIX todos os titulares residiam em Lisboa.501 Os dados disponíveis sobre a distribuição geográfica das residências aristocráticas antes do terramoto e a representação cartográfica da sua distribuição nos anos de 1805 e 1826 indicam que, depois do terramoto, a aristocracia tende à dispersão geográfica e ao afastamento do centro. 502 É notório que uma parte considerável da nobreza titulada passou a residir nas freguesias periféricas da cidade (Cf. Mapa 4).                                                                                                                                             esmagadores. Mais importante é a mancha situada na zona ocidental e que inclui as freguesias de S. Paulo, Encarnação, Mercês, Mártires e Santa Catarina, onde são recenseados 45% dos negociantes elencados no Almanach. Esta distribuição leva o autor a concluir que “as elites económicas de setecentos têm o centro pombalino em pouca consideração, preferindo acomodar-se nas margens desse mesmo centro”. Mais importante afigura-se a ligação entre os negociantes e o Tejo. Na baixa ou fora dela, diz, “eles escolhem sempre casas a poucos minutos do rio. É esse o traço mais marcante dos padrões de habitação, refletindo certamente a importância estratégica do comércio para os homens de negócio de Lisboa. Um sector empresarial vocacionado mais para a atividade comercial do que para a indústria [...]”. Nuno Luís Madureira, Cidade…, 48-49. 500 Nuno Gonçalo Monteiro, O Crepúsculo…. 501 Maria Alexandre Lousada, “Espaços…, vol. I, 63. 502 A representação cartográfica tem em conta os dados do Almanach para os respetivos anos. Maria Alexandre 
Lousada, “Espaços…, vol. I, 112-115. 
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Mapa 3 - Residência dos negociantes (1805)                               Fonte: Maria Alexandre Lousada, “Espaços…, vol. I, 117.  
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 Mapa 4 - Residência da nobreza titulada (1805)    
Fonte: Maria Alexandre Lousada, “Espaços…, vol. I, 112-113.    
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O quadro ficaria incompleto se não nos referíssemos à população imigrante que representava um quinto da população e na qual os galegos se destacavam pela quantidade e desqualificação.503 Com efeito, o poder de atração da capital tinha uma dimensão internacional. Estima-se que, no início do século XIX, residiam em Portugal cerca de 22 000 galegos e que mais de metade desse contingente habitava em Lisboa e respetivo termo. As restantes comunidades estrangeiras eram mais reduzidas, mas tendiam também à concentração na capital. Os dados do arrolamento dos membros das comunidades estabelecidas em Lisboa, efetuado em finais de 1802 e início de 1803, do qual restam informações relativas à comunidade italiana, francesa, alemã e holandesa, permitem concluir que, depois dos galegos, a comunidade estrangeira mais expressiva do ponto quantitativo era a italiana, com quase 900 efetivos, seguida da comunidade alemã e francesa, com cerca de 400 e 300 efetivos, respetivamente.504 Em suma, o levantamento profissional da cidade de Lisboa, no terceiro quartel do século XVIII, põe em evidência um grande porto de mar, um centro de comércio, mas também um centro de produção industrial, político e administrativo. De acordo com alguns autores, é crível que as percentagens apresentadas não tenham sofrido alterações significativas ao longo do período em análise.505 No entanto, seria desejável que o estudo de Jorge Borges de Macedo entroncasse noutros de natureza similar para confirmar (ou não) um quadro marcado pela continuidade. É que também podem ter ocorrido mudanças. Elas são passíveis de serem detetadas em casos pontuais de freguesias para as quais há estudos para épocas posteriores ou anteriores.506                                                  503 Maria Alexandre Lousada, “Espaços…, vol. I, 51-53. 504 Teresa Rodrigues, Nascer e Morrer…, 142-146; Teresa Rodrigues, “Os movimentos migratórios…, 53-55. 505 Os indicadores conhecidos para a indústria, comércio, administração indiciam que estas percentagens não 
terão sofrido alterações significativas no perìodo em análise. Maria Alexandre Lousada, “Espaços…, vol. I, 55. As mudanças nesta matéria afiguram-se, de facto, bastante lentas. Raquel Soeiro de Brito compara os dados disponíveis para o ano de 1565 e os anos 1763 e 1769 e conclui que apesar do forte crescimento de alguns grupos, como o comércio e transportes, o quadro geral é mais marcado pela continuidade do que pela mudança. Raquel Soeiro de Brito, “Lisboa…, 109. 506 O perfil de Santa Justa, por exemplo, parece ter-se alterado da primeira para a segunda metade do século XVIII. Segundo Delminda Rijo, nos finais do século XVII e inícios do XVIII, os indivíduos ligados à indústria compunham o segundo grupo profissional mais representativo, depois do pessoal doméstico (criados e escravos). Enquanto no terceiro quartel do século XVIII, de acordo com os dados de Borges de Macedo, a freguesia tem um perfil marcadamente industrial e comercial. Delminda Rijo, “A representação da freguesia de Santa Justa (Lisboa) nos Róis de Confessados (1693-1702)” (tese de mestrado, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2011), 115-119 e anexos, gráfico VII. A freguesia de Santa Cruz conservou o perfil comercial e industrial até 1776, mas segundo o estudo de Delminda Rijo e Francisco Moreira, partindo das décimas de arruamento, nesse ano, o segundo grupo profissional mais importante foi o dos comerciantes (8%) quando, de acordo com os dados de Borges de Macedo, representava na década anterior 29%. Esta diferença é significativa mesmo se tivermos em conta tudo quanto se disse sobre a diferença entre os livros de registo da 
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3.2.1 Tendências de ocupação funcional do espaço  Os números do Quadro 5 forneceram quantitativos globais e permitiram traçar um quadro geral para a cidade. Importa agora analisar à microescala a distribuição dos grupos socioprofissionais pelas freguesias (Cf. Quadro 6). Os dados do Quadro 6 representam os valores absolutos de cada freguesia e permitem avaliar o peso de cada uma no universo do grupo profissional e identificar as freguesias com maior significado estatístico. Entre estas destacam-se as freguesias de Santos, Santa Isabel e Ajuda, as mais extensas e importantes do ponto de vista da população coletável, representando juntas 37,5% do universo analisado. No entanto, a análise dos valores absolutos per si será aqui secundarizada, uma vez que esta dimensão de análise pode ser distorcida pelas significativas diferenças na dimensão das freguesias e concentração da população coletável, podendo levar a conclusões falaciosas. Tome-se o exemplo da freguesia da Ajuda que, embora em termos globais contribua com o maior número de efetivos ligados à administração, verifica-se que no seio da freguesia este constitui um grupo profissional minoritário. O mesmo acontece com Santa Isabel que, apesar de ser a freguesia com maior número de efetivos relacionados com o comércio, constata-se que na freguesia este constitui apenas o terceiro grupo profissional mais expressivo do ponto de vista numérico. Por esse motivo reduzimos os valores à escala relativa para desta forma perceber o peso de cada grupo profissional na população da freguesia, avaliar densidades e, por conseguinte, a hierarquia das suas funções. Este indicador revela-nos a vocação socioprofissional das freguesias e a sua análise permitirá definir tendências de dispersão ou concentração dos grupos profissionais, aferir a existência de espaços homogéneos com atividades típicas das diferentes freguesias e, desta forma, perceber as tendências de                                                                                                                                             décima de maneio e de arruamento. Delminda Rijo; Francisco Moreira, “A freguesia de Santa Cruz do Castelo nas 
Décimas de 1776”, 19-24. Disponível em: http://geo.cm-lisboa.pt/fileadmin/GEO/Imagens/GEO/Demografia_historica/SantaCruzCastelonasDecimas.pdf consultado em 3 de fevereiro de 2015. A freguesia de Santa Isabel, por exemplo, parece ter conhecido alterações profundas na sua composição social no espaço de 10 anos. Com efeito, as décimas de 1769 estudadas por Borges de Macedo revelam uma diversidade de ofícios que, segundo Nuno Luís Madureira, desaparece uma década depois. Segundo este autor, tudo indica que, após o terramoto, terão migrado para esta zona centenas de artesãos transformando-a na maior freguesia industrial, mas que os livros de registo da décima de 1780 apontam terem iniciado um rápido movimento de regresso. Nuno Luís Madureira, Cidade…, 74. De facto, a comparação é difícil porque parte muitas vezes do confronto de fontes diferentes. À falta de melhor, confrontam-se dados dos livros de registo da décima de maneio com os da décima de arruamento, róis de confessados, registos de baptismos ou casamentos que, como se sabe, não tinham a mesma natureza nem propósito, contribuindo para a opacidade na discussão sobre os resultados. Compara-se o incomparável, pelo que se torna difícil saber se as diferenças decorrem da realidade em si ou do espelho que as reflete e distorce. 

http://geo.cm-lisboa.pt/fileadmin/GEO/Imagens/GEO/Demografia_historica/SantaCruzCastelonasDecimas.pdf
http://geo.cm-lisboa.pt/fileadmin/GEO/Imagens/GEO/Demografia_historica/SantaCruzCastelonasDecimas.pdf
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Quadro 6 - Composição socioprofissional por freguesias  Transportes Administração Comércio Criados Indústria Trabalhadores Profissões Liberais Agricultura Incertos Totais   Freguesias N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %   Santa Maria Maior 489 33,8 200 13,8 520 35,9 78 5,4 133 9,2 17 1,2 3 0,2 0 0,0 7 0,5 1 447 100   Santa Justa 8 1,0 42 5,4 165 21,3 137 17,7 274 35,3 52 6,7 92 11,9 0 0,0 6 0,8 776 100   Madalena 0 0,0 29 7,9 206 56,3 14 3,8 105 28,7 9 2,5 2 0,5 0 0,0 1 0,3 366 100   Sta. Cruz do Castelo 0 0,0 3 3,7 24 29,3 7 8,5 37 45,1 3 3,7 8 9,8 0 0,0 0 0,0 82 100   S. Martinho 4 7,5 9 17,0 8 15,1 11 20,8 16 30,2 1 1,9 1 1,9 0 0,0 3 5,7 53 100   S. Julião 8 3,4 3 1,3 102 43,6 41 17,5 76 32,5 3 1,3 0 0,0 0 0,0 1 0,4 234 100   S. Pedro 11 5,4 55 27,2 22 10,9 6 3,0 54 26,7 49 24,3 3 1,5 0 0,0 2 1,0 202 100   S. Nicolau 2 2,0 0 0,0 19 19,4 16 16,3 41 41,8 19 19,4 1 1,0 0 0,0 0 0,0 98 100   S. Lourenço 2 1,6 1 0,8 13 10,1 41 31,8 54 41,9 3 2,3 13 10,1 0 0,0 2 1,6 129 100   S. João da Praça 0 0,0 0 0,0 77 57,0 18 13,3 30 22,2 10 7,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 135 100   S. Estêvão 271 23,2 105 9,0 146 12,5 89 7,6 437 37,4 83 7,1 25 2,1 0 0,0 11 0,9 1 167 100   S. Bartolomeu 0 0,0 0 0,0 8 26,7 16 53,3 4 13,3 1 3,3 1 3,3 0 0,0 0 0,0 30 100   S. Miguel de Alfama 34 9,4 11 3,0 64 17,7 17 4,7 140 38,8 83 23,0 10 2,8 0 0,0 2 0,6 361 100   S. Cristóvão 11 5,4 5 2,4 31 15,1 38 18,5 94 45,9 10 4,9 16 7,8 0 0,0 0 0,0 205 100   Santiago 1 1,3 6 7,9 9 11,8 29 38,2 21 27,6 3 3,9 7 9,2 0 0,0 0 0,0 76 100   Santa Engrácia 70 3,8 76 4,1 194 10,6 597 32,5 638 34,7 102 5,6 70 3,8 53 2,9 37 2,0 1 837 100   S. Salvador 12 12,0 1 1,0 14 14,0 5 5,0 50 50,0 14 14,0 4 4,0 0 0,0 0 0,0 100 100   Mártires 9 8,3 4 3,7 27 24,8 12 11,0 50 45,9 6 5,5 0 0,0 0 0,0 1 0,9 109 100   S. José 5 0,3 85 4,8 208 11,8 545 30,9 719 40,8 33 1,9 111 6,3 6 0,3 51 2,9 1 763 100   Anjos 8 0,4 57 3,0 214 11,3 614 32,5 718 37,9 86 4,5 95 5,0 89 4,7 11 0,6 1 892 100   Encarnação 7 0,7 56 5,6 185 18,5 273 27,3 374 37,4 13 1,3 90 9,0 0 0,0 1 0,1 999 100   S. Paulo 1 0,2 30 5,0 171 28,7 166 27,9 124 20,8 92 15,4 6 1,0 0 0,0 6 1,0 596 100   Pena 9 0,7 58 4,8 214 17,6 322 26,5 439 36,2 43 3,5 72 5,9 4 0,3 52 4,3 1 213 100   S. Sebastião 24 3,0 17 2,2 71 9,0 325 41,2 180 22,8 86 10,9 11 1,4 11 1,4 63 8,0 788 100   Sacramento 1 0,6 15 8,3 33 18,3 41 22,8 60 33,3 15 8,3 10 5,6 0 0,0 5 2,8 180 100   Mercês 1 0,1 33 4,0 81 9,9 373 45,6 246 30,1 30 3,7 45 5,5 0 0,0 9 1,1 818 100   Santa Isabel 123 3,1 161 4,1 572 14,5 986 25,1 1 558 39,6 206 5,2 173 4,4 56 1,4 99 2,5 3 934 100   Socorro 8 0,9 44 4,8 141 15,2 133 14,4 511 55,2 30 3,2 53 5,7 0 0,0 6 0,6 926 100   Santa Catarina 43 2,3 66 3,6 308 16,7 466 25,2 758 41,0 107 5,8 80 4,3 0 0,0 19 1,0 1 847 100   
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       Transportes Administração Comércio Criados Indústria Trabalhadores Profissões Liberais Agricultura Outras Não discrimi-nadas Totais Freguesias N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % Santa Marinha 5 2,0 30 12,2 31 12,6 29 11,8 55 22,4 21 8,5 9 3,7 0 0,0 19 7,7 47 19,1 246 100 Santo André 5 2,5 24 12,1 21 10,6 32 16,1 42 21,1 4 2,0 10 5,0 0 0,0 18 9,0 43 21,6 199 100 S. Tomé 1 0,4 34 13,2 31 12,1 44 17,1 66 25,7 7 2,7 8 3,1 0 0,0 9 3,5 57 22,2 257 100 S. Vicente 16 2,3 62 9,1 44 6,5 153 22,5 171 25,1 55 8,1 19 2,8 0 0,0 47 6,9 114 16,7 681 100 Santos-o-Velho 230 5,3 218 5,0 532 12,2 844 19,4 1124 25,9 52 1,2 84 1,9 0 0,0 0 0,0 1 261 29,0 4 345 100 N. Sra. Da Conceição 0 0,0 0 0,0 36 60,0 3 5,0 18 30,0 0 0,0 1 1,7 0 0,0 0 0,0 2 3,3 60 100 Ajuda 168 4,6 239 6,5 276 7,6 1727 47,3 534 14,6 150 4,1 99 2,7 0 0,0 124 3,4 334 9,1 3 651 100  1 587 5 1 779 5,6 4 818 15,2 8 248 26,0 9 951 31,3 1 498 4,7 1 232 3,9 219      9 439                          Fonte: Jorge Borges de Macedo, Problemas…, 87-88. 
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ocupação funcional do espaço.507 É importante ter em conta que esta análise e as suas conclusões se reportam à divisão paroquial anterior ao plano de divisão de 1770, ou seja, antes da criação das freguesias da Lapa e Coração de Jesus e da trasladação das paróquias de S. Bartolomeu, S. Pedro, S. Jorge e S. Mamede. Partindo da análise do Quadro 6 verificamos uma relação estreita entre o espaço geográfico e a distribuição dos grupos socioprofissionais, sendo possível detetar o predomínio de determinadas profissões em detrimento de outras em algumas freguesias. De outra maneira, verificámos que os diferentes grupos socioprofissionais utilizam o espaço da cidade de maneira diversa, dando à cidade uma fisionomia particular que importa agora caracterizar tendo em conta a distribuição, densidade e articulação entre ocupações.  Em primeiro lugar, concluímos que a atividade industrial dominava na maior parte das freguesias. De facto, a atividade estava bastante disseminada por toda a cidade com predomínio nas freguesias de Santa Cruz do Castelo, S. Nicolau, S. Lourenço, S. Cristóvão, S. Salvador, Mártires, S. José, Santa Isabel, Socorro e Santa Catarina, onde representava mais de 40% da população tributável. Somente nas freguesias de S. Bartolomeu, Ajuda, de feição mais aristocrática, e Santa Maria Maior, onde se concentravam os elementos relacionados com os transportes, o comércio e a administração, as atividades industriais representavam menos de 20% da população. Depois da indústria e do trabalho doméstico (criados), o comércio tende a ser a terceira ocupação mais frequente na maioria das freguesias. Apenas nas freguesias de S. Vicente e S. Sebastião as ocupações comerciais representavam menos de um décimo da população ativa. O comércio era a atividade mais relevante nas freguesias de Santa Maria Maior, S. Julião, S. Paulo, Madalena, S. João da Praça e Nossa Senhora da Conceição, chegando a ocupar nos três últimos casos mais de metade da população tributável. De acordo com este indicador, as atividades comerciais predominavam nas freguesias centrais próximas do rio e estavam mais concentradas do que as industriais. Refira-se que, as seis freguesias supracitadas representavam cerca de um quarto da população do setor.508 Na maioria das freguesias, o setor da administração representava menos de 5% da população. Só nas freguesias de Santa Maria Maior, Santa Marinha, Santo André, S. Tomé e S.                                                  507 Para uma caracterização funcional da cidade na segunda metade do século XVI e antes do terramoto, leia-se Raquel Soeiro de Brito, “Lisboa..., 78-79; Jorge Gaspar, A Dinâmica…, 21-24. 508 Todas, com exceção de S. Paulo e de Nossa Senhora da Conceição, eram já na segunda metade do século XVI freguesias com os maiores níveis de concentração comercial. Jorge Gaspar, A Dinâmica…, 21. 
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Vicente,509 esta taxa era superior a 10% e apenas em S. Martinho e S. Pedro ela era superior a 14%. Nesta última freguesia correspondia mesmo ao grupo profissional mais numeroso (27%). Assim, parece verificar-se uma tendência para a concentração e incidência destas ocupações nas freguesias orientais. O grupo profissional dos criados revelava também uma distribuição pouco uniforme. Na esmagadora maioria das freguesias o grupo representava mais de um décimo da população, mas em S. Bartolomeu, Santiago, S. Lourenço, Santa Engrácia, Anjos, S. José, S. Sebastião, Mercês e Ajuda chegava a representar cerca de um terço ou mesmo metade da população. Refira-se que a forte presença de criados é vista como um indicador associado ao perfil mais residencial e, em alguns casos, aristocrático das freguesias. As profissões liberais tendiam a representar uma minoria inferior a 5% da população ativa captada nas décimas. Só nas freguesias de Santa Cruz do Castelo, S. Lourenço, S. Cristóvão, Santiago e Encarnação a percentagem era superior a 7%, e apenas em Santa Justa a percentagem era superior a 12%, o que é sintomático de uma distribuição bastante uniforme no espaço. Os transportes representavam um pequeno grupo que, com exceção das freguesias de Santa Maria Maior, Santo Estevão e Salvador, não chegava a representar 10% da população coletável pelo imposto de maneio ou captado pela décima de arruamento. Era nestas duas últimas freguesias que o setor tendia a estar concentrado, já que estas representavam cerca de 47,9% do total dos indivíduos que se dedicavam à atividade.   A atividade agrícola apenas tinha alguma expressão nas freguesias mais periféricas. Tendo em conta estes dados é possível subdividir a cidade em vários núcleos funcionais (zonas socioprofissionais distintas) de acordo com as atividades predominantes e resumir a fisionomia da cidade de Lisboa nestes termos: na segunda metade do século XVIII, o centro e a zona ribeirinha eram fundamentalmente um centro administrativo e económico onde predominava a indústria e o comércio. À medida que nos afastamos do centro, a importância destas atividades diminui em detrimento de outras funções, como as residenciais e/ou agrícolas. De outra maneira e concretizando:                                                   509 É preciso ter em conta que estas quatro últimas freguesias fazem parte do conjunto das freguesias para as quais foram usados os livros de registo da décima de arruamento que, em princípio, serão mais rigorosos no registo deste grupo profissional.  



 
149  

a) Define-se um primeiro núcleo, que correspondia ao centro comercial e industrial onde as duas atividades representavam juntas mais de 60% da população tributável. Este núcleo é constituído pelas freguesias de S. Nicolau, S. Julião, Madalena, S. João da Praça, Conceição, Santa Cruz, Santa Justa, Salvador, Socorro e S. Cristóvão. Para este cenário terá contribuído a política pombalina que não pôs em causa o velho modelo de organização urbana assente nos arruamentos, prescrevendo regras para a ocupação do espaço.510 Com efeito, o Alvará de 5 de novembro de 1760 impedia a livre ramificação do comércio pelas artérias da cidade, afetando cada corporação a uma rua ou travessa principal. Reconhecia-se assim o direito dos mercadores e artesãos ao centro da cidade o que, por si, explica um centro saturado e margens mais desguarnecidas de comércio. S. Nicolau é um caso paradigmático deste perfil industrial e comercial. No terceiro quartel do século XVIII, 61% da sua população dedicava-se à indústria e comércio. Apesar de um ligeiro aumento destes dois setores e ligeiras diferenças na proporção dos grupos, a análise do pagamento da décima de maneios em 1780, confirma que o cenário traçado em 1763-1769 se mantém.511  b) Embora com unidades manufatureiras e oficinais de vários tipos, é possível distinguir um centro comercial e portuário à beira rio. Aí predominavam as atividades comerciais e relacionadas com os transportes que, como dissemos, tendiam à concentração. Este núcleo era constituído pelas freguesias de Santo Estevão, Santa Maria Maior e Santos. c) Podemos ainda destacar um centro administrativo, atendendo ao predomínio destas atividades nas freguesias orientais, como Santa Maria Maior, Santa Marinha, Santo André, S. Tomé, S. Vicente, S. Martinho e S. Pedro. Assim, é possível distinguir um centro claramente diferenciado do ponto de vista das funções, com predomínio das atividades comerciais e dos serviços especializados (onde incluímos a administração e os transportes).  d) A este núcleo seguia-se outro, mais periférico, de freguesias providas de alguma organização comercial e industrial, mas cuja composição profissional aponta para o predomínio de funções residenciais. Esta função traduz-se na forte criadagem que exprime a presença das camadas intermédias (funcionários da administração, profissões liberais,                                                  510 Sobre os fundamentos subjacentes a esta opção política e as condicionantes a uma rigorosa aplicação da lei, leia-se Nuno Luís Madureira, Cidade…, 31-35. 511 Nessa data, dois núcleos ocupacionais destacam-se entre os demais: os mestres e oficiais artesãos com 233 contribuintes (55,7%) e os mercadores com 50 contribuintes (12%). Nuno Luís Madureira, Cidade…, 40. 
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militares, etc.) e a periferização residencial da alta nobreza que, como vimos, predomina nas freguesias marginais da cidade. No entanto, é possível subdividir este anel em torno do núcleo em áreas residenciais progressivamente mais definidas e vincadas. No primeiro anel, formado pelas freguesias de S. Martinho, Santo André, S. Vicente, Sacramento, Encarnação, S. Paulo, Santos, Pena, Santa Isabel e Santa Catarina, cuja composição profissional aponta para funções residenciais, o peso dos criados situava-se entre os 20 e os 30% da população ativa, ou seja, dentro ou próximo da média geral. Apesar da presença das camadas intermédias e da alta nobreza, podemos afirmar que estas freguesias parecem ter uma feição popular, pois albergam uma elevada percentagem de mesteirais e criados, trabalhos mecânicos muitas vezes não qualificados e associados a níveis de riqueza 
baixos. Serão certamente, em muitos casos, freguesias em que os “maneios” são em menor 

número, em relação ao conjunto de “fogos” que lhes pertencem. É o caso de Santa Isabel que, no terceiro quartel do século XVIII, era uma freguesia “sem homens insignes” na 

expressão de Nuno Luìs Madureira, mas também “da economia subterrânea” uma vez que 40% da população surge nas décimas desvinculada de qualquer atividade produtiva passível de tributação. 512 Aos dois agregados da cidade – o centro industrial-comercial, administrativo e portuário, e a semiperiferia de cariz mais residencial, mas com os seus elementos burocráticos, industriais e comerciais – seguia-se um terceiro constituído pelas freguesias da Ajuda, S. Bartolomeu, S. Sebastião, Mercês, S. Lourenço, Anjos, Santa Engrácia, S. José e Santiago, menos dinâmico do ponto de vista económico e onde a composição profissional aponta para um claro predomínio de funções residenciais. Aqui o grupo dos criados está claramente acima da média da cidade, representando 30% a 53% da população coletável. A maioria são, como dissemos, freguesias periféricas, onde o campo amplo e o baixo custo das construções facilitam uma vida mais barata. Muitas são freguesias que fecham a cidade, pouco ou imperfeitamente cartografadas, cuja integração no espaço urbano não está isenta de dúvida, como é o caso da Ajuda, e que se vão caracterizar, como vimos, por um forte ritmo de crescimento no século XIX. Aí o espaço é, de uma forma geral, amplo e o povoamento disperso. A unidade do tecido urbano é difusa, sobressaindo na paisagem casas nobres,                                                  512 Nuno Luís Madureira, Cidade…, 50-58. O que não significa que uma percentagem tão elevada da população seja efetivamente improdutiva. O não enquadramento dos indivíduos em atividades profissionais coletáveis pode decorrer de modalidades de trabalho com caráter não especializado e institucionalizado, informal, não permanente e/ou pouco visível (aos olhos dos aplicadores do imposto). A este propósito, leia-se Nuno Luís Madureira, Cidade…, 60-66. 
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quintas e palácios de grandes personagens espaçados entre si. É o caso de S. Sebastião, uma freguesia com feição aristocrática que se reflete no número de criados de servir que representam cerca de 40% da população tributável na década de 60. Segundo Nuno Luís Madureira, a composição social é aí violenta. A zona é de contrastes pois estão presentes os 
estratos sociais altos e baixos, a grandiosidade e a miséria, “mas faltam as camadas do meio. O núcleo de profissões intermédias dos cirurgiões, advogados, outras ocupações liberais e funcionários quase não existe”.513 Em suma, podemos afirmar que em Lisboa as estruturas económicas e sociais estão impregnadas nas estruturas espaciais. Não podemos afirmar a existência de anéis concêntricos linearmente definidos a partir de um centro, mas podemos ainda assim salientar a articulação e relativa correspondência entre setores espaciais e funções económicas e setores de atividade produtiva. A cidade apresenta na sua estrutura espacial sinais de especialização funcional. Tendo em conta os resultados de um estudo sobre o mesmo fenómeno em meados do século XVI, podemos afirmar que, por comparação com esse período, o terramoto abalou toda a Baixa, que não só sofreu profundas transformações morfológicas, como também populacionais e funcionais. Depois do cataclismo, o coração da cidade viu afastadas, ainda que temporariamente, algumas funções que lhe eram específicas e que foram transferidas para áreas menos afetadas (como Santa Isabel, Santos e embora noutra escala, S. Paulo e Santa Maria Maior), que registam a partir de então um surto de desenvolvimento populacional e comercial. A distribuição de funções comerciais na cidade torna-se por isso mais equitativa. O que não equivale a afirmar que o centro tenha perdido a sua importância como centro comercial, assunção refutada pelos dados do Quadro 6. Apenas que, por comparação com os dados de 1565, esta se diluiu.514 O plano de reconstrução da Baixa procurou uma sistematização das suas funções, mas o estudo de Borges de Macedo, pela sua cronologia, espelha uma fase preliminar e não o fim desse processo de reestruturação.                                                     513 Nuno Luís Madureira, Cidade…, 87. 514 Raquel Soeiro de Brito, “Lisboa..., 120; Jorge Gaspar, A Dinâmica…, 21-28. 
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3.3 Contexto económico  Procuraremos agora caracterizar em traços gerais e de forma breve o contexto económico do país durante o período em análise, por forma a enquadrar a cidade de Lisboa no tecido económico nacional. A este propósito é importante sublinhar que, muito embora a evolução não tenha decorrido de forma uniforme ao longo de todo o século, a tónica dominante do século XVIII foi o crescimento económico.515 Com efeito, o período foi marcado por diversas conjunturas mas, de uma forma geral, depois da crise da década de 60, o país vai conhecendo gradualmente uma situação de maior vitalidade económica, apresentando nos finais do século XVIII sinais de uma manifesta prosperidade.516 Importa porém sublinhar que, mesmo neste quadro de expansão, eram ainda a agricultura e as atividades manufatureiras tradicionais que marcavam a cadência e o ritmo evolutivo em Portugal, como de resto, na Europa.517 Ao iniciar-se o século XIX, a economia portuguesa continuava assente numa agricultura arcaica caracterizada por uma matriz tecnológica e enquadrada por uma moldura institucional e social marcada pelas permanências e continuidades que, sob o impulso das reformas liberais, só lentamente é tocada pela mudança.518 Embora marcada por avanços e recuos, a situação da indústria portuguesa neste                                                  515 Estes sinais são comuns aos países da Europa Ocidental que, no início do século XIX, evidenciaram vários indicadores que refletem um inequívoco crescimento relativamente ao ano de 1700. Leonor Freire Costa; Pedro Lains; Susana Münch Miranda, História Económica…, 209-210. 516 Como salientam Maria Manuela Rocha e Jorge Pedreira, apesar da conjuntura económica do final do século ser marcada por sinais de prosperidade, os historiadores reconhecem neles um vigor e uma intensidade diferente. Veja-se, por exemplo, o contraste entre a visão optimista de Borges de Macedo e a visão mais prudente de Albert Silbert. Jorge Borges de Macedo, Problemas…, cap. II, 231 e 235; Albert Silbert, Do Portugal do Antigo Regime ao Portugal Oitocentista (Lisboa: Horizonte, 1977), 44 e 78. Jorge Pedreira, “Indústria e atraso económico em Portugal (1800-25). Uma perspectiva estrutural”, Análise Social, vol. 23 (1987): 565; Maria Manuela Rocha, 
“Crédito privado…, 59. 517 Leonor Freire Costa; Pedro Lains; Susana Münch Miranda, História Económica…, 210. 518 Apesar disso o setor revelou, ao longo do século XVIII, alguns sinais positivos, mostrando-se capaz de alimentar uma população em crescimento, de atrair mais capital, de se articular com os outros setores económicos e de diversificar culturas, o que revela uma capacidade de reação aos novos estímulos do mercado externo e interno. Leonor Freire Costa; Pedro Lains; Susana Münch Miranda, História Económica…, 219-236. Este panorama é corroborado por José Vicente Serrão, que reconhece os sinais positivos revelados pelo setor, mas sublinha que o crescimento não foi contínuo ao longo do século, não abrangeu todos os setores, nem atingiu de forma uniforme 
todas as regiões. José Vicente Serrão, “A agricultura”, in História Económica de Portugal (1700-2000), org. Pedro Lains; Álvaro Ferreira da Silva, vol. I, O Século XVIII (Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2005), 145-175. Mais pessimista, Jorge Pedreira sustenta que não há indícios de crescimento da produção agrícola na segunda metade do século XVIII e que o panorama geral da agricultura portuguesa setecentista se define pela estagnação. Sem negar a ocorrência de modificações positivas no setor, o autor concentra-se nas suas insuficiências e fundamenta a sua visão no deficit alimentar, isto é, no facto da agricultura não ter conseguido responder ao consumo interno de uma população em crescimento e de não sido capaz de aumentar de forma sustentada a produção e a produtividade, elevar de forma consistente os rendimentos da maioria da população e, desta forma, alavancar a procura do mercado interno. Jorge Pedreira, Estrutura Industrial…, 263, 277 e 386-390; Idem, “A indústria…, 177-208. 



 
153  

período não deixa de merecer globalmente um diagnóstico favorável.519 Depois da tentativa de desenvolvimento manufatureiro, implementada pelo Conde da Ericeira no último quartel do século XVII, verifica-se, nas décadas de 1720 e 1740, um novo impulso fomentista, menos estruturado e, por isso, com resultados mais limitados. Segue-se, no último quartel do século XVIII, um surto industrial sem precedentes em profundidade e amplitude, resultado da política de desenvolvimento industrial gizada pelo Marquês de Pombal. Não obstante o impacto significativo desta política, ela não será suficiente para alterar a configuração e fisionomia da estrutura industrial e empresarial que, no século XVIII e início do XIX, continuará, como dissemos, marcada pela prevalência da indústria oficinal e doméstica, pulverizada e atomizada em oficinas ou unidades de pequena dimensão e onde a fábrica constituirá ainda uma forma residual de organização da produção.520  Os dados disponíveis permitem inferir que os artífices representavam frequentemente entre 10 a 25% da população com atividade conhecida.521 Lisboa revela-se nesta matéria um caso único, destacando-se pelo número de efetivos e diversificação do setor.522 Entre 1763-1769 o aparelho fiscal arrolou em Lisboa um número próximo dos 10 000 artífices e fabricantes, que correspondiam a cerca de 31% da população tributável, distribuídos por mais de duzentas especialidades, muitas das quais vocacionadas para a satisfação de necessidades diferenciadas.523 No resto do país, os artífices tendiam a agrupar-se num conjunto muito limitado de atividades. Os ofícios tradicionais formavam geralmente 70% do total das ocupações industriais chegando, em alguns casos, a representar mais de 90%.524 Este quadro, revelador de uma escassa diversificação das atividades, reflete um consumo pouco diferenciado e o funcionamento de um mercado de proximidade que satisfazia uma parte significativa da procura. Lisboa destaca-se deste panorama pela diversificação do tecido industrial.525 A capital distinguia-se ainda pela concentração de unidades de grande dimensão.  O crescimento da indústria no século XVIII terá resultado em parte de um quadro macroeconómico favorável, nomeadamente, do dinamismo do setor comercial, em geral, e da                                                  519 Jorge Pedreira, “A indústria…, 178. 520 Refira-se ainda que o surto manufatureiro se prolongou para além do consulado pombalino, altura em que se verifica um recuo da intervenção direta do Estado na esfera industrial. Jorge Pedreira, “A indústria…, 199-200; Leonor Freire Costa; Pedro Lains; Susana Münch Miranda, História Económica…, 243. 521 Jorge Pedreira, “A indústria…, 180-182; Isabel dos Guimarães Sá, “O trabalho…, 98-99. 522 Isabel dos Guimarães Sá, “O trabalho…, 97-99 e 105; Jorge Pedreira, “A indústria…, 181 e 191, em particular, os quadros 6.1 e 6.2. 523 Jorge Pedreira, “A indústria…, 190-191. 524 Jorge Pedreira, “A indústria…, 181-182, em particular, 181, Quadro 6.1. 525 Jorge Pedreira, “A indústria…, 181-182, em particular, 181, Quadro 6.1. 
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intensificação das trocas com o Brasil, em particular. Com efeito, o desenvolvimento das trocas com esta colónia, ao facultar o acesso a matérias-primas (nomeadamente os couros e o algodão do Brasil) e garantir o escoamento de produtos manufaturados, criou condições favoráveis para a produção manufatureira nacional que teve no Brasil um dos seus melhores mercados.526 Os sinais de vitalidade económica no século XVIII são particularmente evidentes na atividade comercial, com especial destaque para o comércio marítimo, revitalizado pelo último grande surto do comércio brasileiro.527 A análise das balanças comerciais permite verificar que a primeira metade do século XVIII ficou marcada por balanças comerciais negativas – que atingem o seu zénite na década posterior ao terramoto – e pela subsequente redução dos défices durante o consulado pombalino. No final do século, o comércio externo regista uma mudança significativa, verificando-se vários anos de saldos positivos. No último quartel do século XVIII e início do XIX, o comércio externo cresceu, ficando este período marcado pela prosperidade para a qual terá contribuído também a diversificação de parceiros económicos.528 As exportações portuguesas chegaram a representar 5 a 7% do total das exportações europeias.529 O comércio externo português caracterizou-se no século XVIII pelo peso dos recursos coloniais e pela função transitária de entreposto, dada a importância da reexportação e intermediação de produtos europeus e coloniais, que representavam uma porção maior do que o comércio direto.530 As importações eram marcadas por bens transformados para satisfação do mercado interno e para escoamento no Brasil, que se afirmou como o principal mercado ultramarino no século XVIII, absorvendo 80% a 90% do comércio português. Para aí convergiam frotas carregadas com produtos europeus e nacionais que, no retorno, transportavam couros, açúcar, tabaco, pau-brasil e ouro e, a partir de meados do século XVIII,                                                  526 Leonor Freire Costa; Pedro Lains; Susana Münch Miranda, História Económica…, 263. 527 Vejam-se os trabalhos de Vitorino Magalhães Godinho, Prix et Monnaies au Portugal, 1750-1850 (Paris: Armand Colin, 1955); Jorge Borges de Macedo, Problemas…, cap. II da II parte; Valentim Alexandre, “Os sentidos do 
Império: Questão nacional e questão colonial na crise do Antigo Regime Português” (tese de doutoramento, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1988), 37-161; Jorge Pedreira, Estrutura Industrial…, 1994. 528 Leonor Freire Costa; Pedro Lains; Susana Münch Miranda, História Económica…, 246-251, Gráficos 12 e 13; 
Leonor Freire Costa, “Relações económicas com o exterior”, in História Económica de Portugal (1700-2000), org. Pedro Lains; Álvaro Ferreira da Silva, vol. I, O Século XVIII (Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2005), 279. 529 Paul Bairoch, Commerce Extérieur et Développement Économique de l‟Europe au XIXe Siècle (Paris: École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1976), 267. 530 Leonor Freire Costa, “Relações económicas…, 266. 
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arroz, cacau, café e algodão.531 Entre 1796 e 1806, as mercadorias de origem nacional representavam apenas 26,7% das exportações para países estrangeiros (enquanto os produtos brasileiros constituíam 61,7%) e apenas 48,2% das remessas para o Brasil.532 Sinal do forte dinamismo da atividade comercial portuguesa é o intenso movimento de entradas e saídas de navios dos diferentes portos do país. Neste contexto é importante destacar a posição que o porto de Lisboa então assumia face aos restantes. A maior parte do comércio externo passava pelo Lisboa que era o porto do reino por excelência. Através dele processavam-se cerca de três quartos do comércio externo. No entanto, este domínio não tinha uma expressão uniforme em todos os eixos do tráfego. Senão vejamos o Quadro 7.   Quadro 7 - A importância de Lisboa no comércio externo   Importação Exportação Total Mín. (%) Méd. (%) Máx. (%) Mín. (%) Méd. (%) Máx. (%) Mín. (%) Méd. (%) Máx. (%) Domínios ultramarinos 82,7 87,8 92,5 72,3 78,4 80,3 80,1 83,0 86,0 Nações estrangeiras 66,4 73,3 78,2 58,5 69,4 76,8 62,9 71,3 77,5 TOTAL 76,4 79,1 84,4 65,7 72,9 78,4 71,3 75,9 81,4 Produtos do reino para nações estrangeiras    14,2 18,3 25,3    Manufaturas nacionais para domínios ultramarinos    32,3 50,5 67,9     
Fonte: Jorge Pedreira, “Os homens de negócio da praça de Lisboa de Pombal ao vintismo (1755-1822)” (tese de doutoramento, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1995), 58.  A supremacia de Lisboa fazia-se sentir mais nas importações e reexportações de produtos coloniais do que na exportação de produtos nacionais e autóctones.533 De facto, a importação de géneros coloniais foi o vetor do comércio externo português que o porto de Lisboa quase monopolizou. Por ele passavam, em média, quase 90% das mercadorias remetidas dos domínios ultramarinos. O peso médio do porto de Lisboa nas exportações para o estrangeiro (considerando os domínios ultramarinos e as nações estrangeiras) era superior a 70%, uma vez que Lisboa concentrava, por um lado, a expedição dos géneros brasileiros para                                                  531 Leonor Freire Costa; Pedro Lains; Susana Münch Miranda, História Económica…, 259-260. 532 Jorge Pedreira, Estrutura Industrial…, 271-272. Com ligeiras diferenças nas percentagens, Valentim Alexandre 

confirma este quadro. Valentim Alexandre, “Um momento crucial do subdesenvolvimento português: Efeitos 
económicos da perda do Império Brasileiro”, Ler História, n.º 7 (1986): 9-10. 533 Jorge Pedreira, “Os homens…, 57-58; Leonor Freire Costa, “Relações económicas…, 270-271 e 273. 
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o Norte da Europa e Mediterrâneo e por outro, as reexportações para o Brasil, para onde encaminhava mercadorias adquiridas aos outros países europeus e produtos importados do Oriente. Estes números atestam que a cidade funcionava como verdadeira capital do Império, monopolizando as relações comerciais do reino com a Ásia, África, América e vários países europeus e põem em evidência as suas funções de entreposto.  No que diz respeito à expedição dos produtos nacionais, Lisboa despachava em média menos de 20% dos produtos primários do reino para as nações estrangeiras e 50% das manufaturas nacionais para os domínios ultramarinos. Esta discrepância está relacionada com o papel da capital como grande centro produtor industrial, a que já fizemos referência.534 É 
preciso não esquecer que, como vimos, Lisboa era “o principal centro industrial do País, reunindo a força de trabalho mais numerosa, que se repartia por uma profusão de pequenas oficinas e por um bom lote de grandes manufaturas e fábricas, que ofereciam, em conjunto, uma grande variedade de produtos”.535 Com a chegada do século XIX, em resultado da concatenação de uma série de fatores económicos e acontecimentos políticos e militares pouco favoráveis ao país, modifica-se a conjuntura expansionista. As invasões francesas representaram anos de guerra intermitente (1807-1811) que acarretaram consequências económicas importantes, nomeadamente a destruição de culturas agrícolas, o esforço económico e humano de mobilização para a guerra, a rutura do frágil sistema de transportes e comunicações e a desarticulação da economia. Por outro lado, a instabilidade política e institucional que decorreu das invasões com a fuga da corte para o Brasil, em 1807, a subsequente sujeição político-militar à Inglaterra, a abertura dos portos brasileiros ao comércio estrangeiro em 1808, e o tratado anglo-português de 1810, traduziram-se no fim do exclusivo colonial português com o Brasil. Estes acontecimentos acentuaram as dificuldades de adaptação do setor industrial por implicarem uma maior exposição da indústria nacional à concorrência externa e contribuírem para a crise do comércio externo nacional. No fundo, a aliança com a Grã-Bretanha salvaguardou a independência do país, mas custou um preço elevado.  Entretanto a insatisfação relativamente à ausência do monarca e ao governo de Beresford ia crescendo e adensando o clima de revolta e vontade de mudança que acabou por                                                  534 Jorge Pedreira, “Os homens…, 57-59, máxime, 58, Quadro 1.1. 535 Jorge Pedreira, “Os homens…, 59. 
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materializar-se no pronunciamento militar de 24 de agosto de 1820 que levou ao fim do Absolutismo e Antigo Regime político a que se seguiu um novo período de instabilidade política com as guerras liberais. A este quadro acrescem os efeitos negativos da independência do Brasil.  As primeiras décadas do século XIX ficaram, por todos estes motivos, marcadas por um quadro de instabilidade política e militar que foi certamente responsável por uma contração da atividade económica. A assunção de um quadro negativo para a economia portuguesa neste período é consensual. No entanto, a falta de indicadores torna difícil o apuramento rigoroso do verdadeiro impacto dessa conjuntura nas tendências de evolução da economia, em geral, e da indústria, em particular.536 Talvez por isso a historiografia não tem apresentado posições coincidentes quanto à cronologia da crise, às suas causas mais próximas ou, sequer, quanto à sua dimensão e impacto. Senão vejamos: Vitorino Magalhães Godinho fala numa depressão crítica entre 1808 e 1813, que considera resultado da interação de uma multiplicidade de fatores.537 Borges de Macedo aponta o ano de 1802 como o momento de viragem na conjuntura económica.538 Valentim Alexandre considera que os primeiros sintomas de recessão se registam em 1805, mas só em 1806-1807 se inicia uma verdadeira recessão e que a década de vinte corresponde ao momento crucial, já que a partir de 1819 ocorre uma mutação de caráter “estrutural” e “irreversìvel”. 539 O primeiro enfatiza a 
entrada de produtos ingleses e os efeitos de uma “concorrência que se tornava cada vez mais 

destruidora”; o segundo aponta as consequências drásticas da abertura dos portos do Brasil e a independência desta colónia, em suma, o fim do monopólio comercial português no Brasil. 540 Refira-se ainda que alguns autores coevos e historiadores, como Valentim Alexandre, tendem a encarar esta conjuntura como decisiva para o ritmo da industrialização do país que acaba por perder a oportunidade de seguir os passos de outras nações europeias. Todavia, é possível que os efeitos dos acontecimentos políticos e militares e da conjuntura entre 1807 e 1834 tenham sido menos negativos do se afiguraram aos observadores contemporâneos e a muitos historiadores que centraram as suas análises no curto prazo. É possível que a depressão vivida mitificasse a anterior conjuntura de prosperidade e esta, por sua vez,                                                  536 Leonor Freire Costa; Pedro Lains; Susana Münch Miranda, História Económica…, 295. 537 Vitorino Magalhães Godinho, Prix et Monnaies…, 276-281, máxime, 279. 538 Jorge Borges de Macedo, Problemas…, 237-238. 539 Valentim Alexandre, “Um momento…, 3-46. 540Jorge Borges de Macedo, Problemas…, cap. III; Valentim Alexandre, “Um momento…, 3-46. 
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aumentasse a perceção da dimensão da crise.541 É preciso ter em conta que esta conjuntura teve efeitos sobretudo na parte da economia portuguesa mais exposta aos contactos com o exterior e que o impacto negativo da contração estaria indexado à escala relativamente reduzida desses setores.542 Se tivermos isto em conta, dizem Leonor Freire Costa, Pedro Lains e Susana Münch Miranda, “torna-se menos provável que o manifesto atraso da industrialização da economia portuguesa ao longo do século XIX seja resultado sobretudo do conturbado início de século”.543 Coloca-se neste plano de análise o contributo de Jorge Pedreira que propõe a reapreciação, menos empolada e catastrofista, das flutuações que marcaram a vida económica de finais do século XVIII e primeiro quartel do século XIX. O autor não nega a existência de uma depressão profunda no primeiro quartel do século XIX, mas acentua a necessidade de se ultrapassar uma análise meramente atenta aos aspetos conjunturais, para, com muito mais vantagem, se equacionarem as condições estruturais que bloquearam a industrialização do país e obstaram ao desenvolvimento económico.544 Isto não equivale a negar que a exportação de manufaturas de Portugal para o Brasil tenha sofrido um forte abalo com a abertura dos portos e independência da colónia. A questão fundamental que se coloca é saber em que medida a indústria e a economia portuguesas dependiam dessas exportações. 
Uma indispensabilidade difìcil de sustentar quando se conclui que o valor da “perda” do Brasil representava entre 3,4 e 6,7% do Produto Nacional Bruto (PNB), tomando os valores do PNB para 1830.545 É preciso não empolar demasiado a importância das transações internacionais no 
desenvolvimento industrial e reequacionar a questão considerando que “[a] parte mais importante da produção industrial portuguesa estava seguramente dependente das condições do mercado interno” e essa não foi diretamente afetada pelas convulsões dos mercados internacionais.546 Aí reside um dos principais nexos causais que está na base do atraso português. Lisboa, ao contrário de outras cidades como Londres e Amsterdão, não constrói um mercado à escala nacional, “nem assenta o seu domìnio numa tessitura de cidades                                                  541 É isso que sugere Jorge Pedreira em Estrutura Industrial…, 261-263. 542 É verdade que as oportunidades criadas pela exportação para o mercado brasileiro potenciaram um crescimento significativo, mas é preciso não esquecer o seu caráter “sectorialmente concentrado e volátil”. Jorge 
Pedreira, “A indústria…, 208. 543 Leonor Freire Costa; Pedro Lains; Susana Münch Miranda, História Económica…, 296. 544 Jorge Pedreira, “Indústria e atraso económico…, 563-596. Leonor Freire Costa; Pedro Lains; Susana Münch Miranda, História Económica…, 309-311; Jorge Borges de Macedo, Problemas… remetem para Vitorino Magalhães Godinho, Prix et Monnaies…, 280. 545 Leonor Freire Costa; Pedro Lains; Susana Münch Miranda, História Económica…, 298-299. 546 Leonor Freire Costa; Pedro Lains; Susana Münch Miranda, História Económica…, 308. 
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intermédias” que, em rigor, não existem.547 Efetivamente, como vimos, a rede urbana portuguesa no início do século XIX caracterizava-se por uma malha esparsa de cidades de média dimensão e pela inexistência de um sistema urbano coerente que se traduziu na fragmentação do espaço económico nacional, compartimentado em mercados dispersos e pouco integrados.548 A estrutura urbana é marcada pela sua configuração e arquitetura macrocéfala que tem em Lisboa um grande tumor populacional. A capital era simultaneamente a sede da administração do reino e do império; espaço da corte; local de residência da aristocracia, da maioria dos magistrados, oficiais régios e negociantes (nacionais e estrangeiros); principal porto do país para onde convergia (e onde se despendia) grande parte da riqueza produzida no reino e no comércio internacional.549 Constrangidos pela fraqueza da produtividade agrícola e pela falta de vias e meios de transporte, simultaneamente causa e efeito da ausência de uma rede urbana, os demais centros urbanos eram quase todos de pequena dimensão.550  Independentemente da cronologia e das razões avançadas para explicar as dificuldades sentidas por Portugal no início do século XIX e para além das diferenças na apreciação quanto à dimensão das dificuldades, é consensual a perda de fôlego da economia nacional durante esse período. É neste quadro que se insere cronologicamente a análise desenvolvida no presente estudo. Uma conjuntura em que o país mais se evidenciou no seu desempenho económico, à qual se segue uma fase de desaceleração.  3.3.1 Preços, salários e custo de vida   É importante referir que a dinâmica económica da transição do século XVIII para o século XIX ficou marcada pela alta de preços e pela descida dos salários reais, que conduziu ao aumento do custo de vida.551 Esta subida de preços teve causas exógenas, pois decorreu da                                                  547 Jorge Pedreira, “Os homens…, 55. 548 David Justino, A formação…, vol. I, 169-171 e 352-356. Esta visão é corroborada por outros autores, como 
Jorge Pedreira. Cf. Jorge Pedreira, “Os homens…, 55-56; Idem, “Indústria e atraso económico…, 585-586. 549 Jorge Pedreira, “Os homens…, 55-56; Leonor Freire Costa; Pedro Lains; Susana Münch Miranda, História 
Económica…, 218 e 240; Álvaro Ferreira da Silva, “A evolução…, 809. 550 Jorge Pedreira, “A indústria…, 188. 551 Entre cerca de 1726 e cerca de 1790, define-se uma tendência crescente e contínua dos preços. No entanto, a partir de inícios da década de 1790, o nível dos preços aumenta de forma muito acentuada. Rita Martins de Sousa, Moeda e Metais Preciosos no Portugal Setecentista: 1688-1797 (Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2006), 192. Sobre esta conjuntura económica, leia-se Rita Martins de Sousa, Moeda…, 192; Nuno Luís Madureira, Mercado e Privilégios: A Indústria Portuguesa entre 1750 e 1834 (Lisboa: Editorial Estampa, 1997), 
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inflação verificada nas economias europeias, reflexo do estado de guerra que se vivia, e endógenas, na medida em que refletiu o impacto negativo da primeira experiência de emissão de papel-moeda em Portugal a que o Estado recorreu para fazer face ao seu endividamento.552 De facto, além dos problemas sentidos no setor industrial e comercial, a crise financeira do Estado, com início na década de 90 do século XVIII, correspondeu ao culminar de uma situação de desequilíbrio estrutural que contribuiu para um quadro pouco favorável no início do século XIX.553 No que concerne aos salários reais, estes sofrem uma quebra significativa que penalizou o trabalho qualificado (mestres pedreiros e carpinteiros) em 50%, e o trabalho não qualificado em 66%.554 Vejamos o  Gráfico 1 que representa a evolução dos dois indicadores em Lisboa.  Gráfico 1 - Índice Geral de Preços e salários reais dos mestres carpinteiros da cidade de Lisboa (1788=100)           Fonte: Nuno Luís Madureira, Mercado…, 297.   Os dados sobre esta conjuntura fundamentam a linha de corte estabelecida para                                                                                                                                             279-302; Leonor Freire Costa; Pedro Lains; Susana Münch Miranda, História Económica…, 280-281. 552 Sobre este assunto, leia-se Fernando Taveira da Fonseca, “Flutuações e crises económicas”, in O Liberalismo (1807-1890), coord. Luís Reis Torgal; João Lourenço Roque, vol. 5 de História de Portugal, dir. José Mattoso (Lisboa: Editorial Estampa, 1993), 393-407; Leonor Freire Costa; Pedro Lains; Susana Münch Miranda, História 
Económica…, 279-281; Ana Bela Nunes; Nuno Valério, “Moeda e bancos”, in O Século XIX, vol. II de História Económica de Portugal (1700-2000), org. Pedro Lains; Álvaro Ferreira da Silva (Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2005), 284-289. 553Sobre as causas da crise financeira e meios de resolução das dificuldades, leia-se o elucidativo artigo de Luís 
Espinha da Silveira, “Aspectos da evolução das finanças públicas portuguesas nas primeiras décadas do século XIX (1800-27)”, Análise Social, vol. 23 (1987): 505-529 e a sìntese de Álvaro Ferreira da Silva, “As finanças 
públicas”, in O Século XVIII, vol. I de História Económica de Portugal (1700-2000), org. Pedro Lains; Álvaro Ferreira da Silva (Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2005), 237-261, 257 e ss. 554 Leonor Freire Costa; Pedro Lains; Susana Münch Miranda, História Económica…, 280-281. 
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efeitos da presente análise, que tomará a década de 1790 como coordenada fundamental, por corresponder ao início de um ciclo de alta de preços, que só termina em 1813. A partir daí a linha dos salários reais reaproxima-se da linha do custo de vida. No entanto, diga-se, a reaproximação é real, mas a convergência insuficiente, pelo que os salários reais no século XIX não retomam os níveis das décadas de 60-80 do século XVIII.555 Ora, é expectável que o aumento dos preços e o declínio dos salários reais acarretem um agravamento do custo de vida e que este se repercuta sobre a poupança e o consumo interno,556 refletindo-se eventualmente, a médio prazo, nos níveis de riqueza e na composição da fortuna dos agregados. Um dos vetores de análise do presente estudo consiste em procurar captar a dimensão e expressão destas ondas de choque. Para tal procederemos à divisão da amostra em dois períodos: 1755-1792 e 1793-1836.                                                  555 Nuno Luís Madureira, Mercado…, 279-302. Segundo o autor, “A dinâmica económica da transição do século XVIII para o século XIX pode ser graficamente representada por um losango irregular cuja linha superior corresponde ao I.G.P. [Índice Geral de Preços], a linha inferior aos salários reais e os vértices às coordenadas 1793, 1812 e 1819 que desenham o ciclo de alta e baixa de preços (1793-1812 e 1813-1819). Na primeira face do losango, o dinheiro dos trabalhadores vale cada vez menos. A linha dos salários reais afasta-se progressivamente da linha do custo de vida, atingindo um diâmetro interno máximo no ano de 1812. A partir daí inicia-se o movimento de reaproximação. Os artífices recuperam assim que os preços começam a descer. No entanto, esta face do losango é uma face aberta: a convergência não é suficiente para conseguir cruzar de novo as linhas e fechar todo o perímetro. Isto significa que, apesar da reaproximação, os salários do século XIX não vão regressar ao ponto de partida e se mantêm desvalorizados”. Nuno Luís Madureira, Mercado…, 296. 556 Nuno Luís Madureira, Mercado…, 294-298; Yvonne Stolz, Joerg Baten, Jaime Reis, “Portuguese living standards, 1720-1980, in European comparison: heights, income, and human capital”, Economic History Review, vol. 66, n.º 2 (2013): 545–578. 
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4 A AMOSTRA: CARACTERIZAÇÃO  Neste capítulo iremos proceder à caracterização da amostra. Apresentar-se-ão os limites do espaço de análise, a composição socioprofissional, para avaliar a representatividade social e eventuais distorções relativamente à população total, a composição socioeconómica e a distribuição dos indivíduos da amostra no espaço urbano, procurando confrontar essa distribuição com o retrato traçado no terceiro capítulo.   4.1 Espaço de análise e repartições jurídicas  Antes de avançar na análise da composição socioprofissional da amostra e da distribuição espacial dos grupos socioprofissionais tendo em conta a sua residência, importa precisar e definir os limites do espaço de análise. O nosso estudo centra-se no espaço urbano da capital que, como vimos, está longe de configurar uma realidade estática. O seu caráter dinâmico, que se traduziu na (re)definição dos seus limites, refletiu a expansão demográfica e, sobretudo, alterações nos ritmos de crescimento e densidade populacional verificados ao longo dos três quartos de século em análise. Com o objetivo de criar um espaço de análise único e uniforme considerámos o território urbano no máximo da sua extensão, no total das 40 freguesias e tendo em conta os limites definidos em 1780. Partimos de um ponto de chegada e não do ponto de partida. Para tal, atendemos à estabilidade que se atinge nessa data pois, como referimos anteriormente, a partir de 1780 a divisão paroquial mantém-se até 1833-1835, e ao facto desta configuração vigorar durante a maior parte do período em análise. Esta advertência é importante na medida em que esclarece o ponto de partida da análise e os critérios que nortearam a definição da amostra, que não se cingiu às circunscrições judiciais em si, mas levou em linha de conta o caráter e o devir do espaço urbano. Assim, foram considerados inventários realizados sob a supervisão das Repartições de Alfama, Meio e Bairro Alto, que incluem freguesias urbanas, e excluídos os da Repartição do Termo. No entanto, a Provisão do Desembargo do Paço de 11 de fevereiro de 1757, confirmada pelo Edital de 25 do mesmo mês, que define as quatro repartições do Juízo dos Órfãos de Lisboa, bem como as freguesias sob a alçada de cada uma delas, não espelha as 
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mudanças que, a partir de então, se desenharam no espaço urbano.557 Por esse motivo, foram feitos ajustes na definição da amostra, nomeadamente através da inclusão de inventários da freguesia da Ajuda. Considerámos também na análise inventários realizados sob a supervisão da Correição do Cível e de outras instituições, como um inventário realizado sob a alçada da Conservatória da Junta do Comércio e dois da Conservatória da Nação Francesa. A amostra compreende ainda sete inventários que, embora não identifiquem claramente a instituição de supervisão, são relativos a indivíduos residentes nos limites das 40 freguesias consideradas urbanas (Cf. Quadro 8).  Quadro 8 - Distribuição dos inventários em função das repartições que supervisionaram a sua realização   Repartição N.º de inventários % de inventários Repartição dos Órfãos de Alfama 118 31,5 Repartição dos Órfãos do Bairro Alto 110 29,3 Repartição dos Órfãos do Meio 87 23,2 Correição do Cível 50 13,3 Outros 3 0,8 Não refere 7 1,9 Total 375 100  Fonte: ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letras A e V.  4.2 Composição socioprofissional da amostra  Como se vê, a amostra é constituída por 375 inventários. É importante lembrar que um dos critérios que norteou a seleção da amostra consistiu na identificação socioprofissional dos indivíduos ou, no caso de se tratar de uma mulher, na identificação da ocupação/estatuto do seu marido (mesmo que falecido). Por uma questão de uniformidade, optámos por manter este critério nos três casos em que a mulher era viúva e se conhecia a sua ocupação socioprofissional. Este critério levou-nos a excluir um grande número de inventários, uma vez que esta documentação não explicita de forma sistemática a ocupação socioprofissional dos indivíduos. Muitas vezes esta é inferida através da avaliação do património, nomeadamente,                                                  557 António Delgado da Silva, “Suplemento à Legislação de 1750 a 1762”, in Collecção da Legislação Portugueza (Lisboa: Tipografia Maigrense, 1828), 444-447. 
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da avaliação do recheio de lojas, oficinas, etc., das dívidas passivas e ativas, de declarações feitas no testamento, no respetivo instrumento de aprovação, ou ainda de documentação apensa, como contratos de dote, instrumentos de obrigação, escrituras de compra e venda, sentenças, etc. Em alguns casos a identificação da ocupação resultou da consulta de outras fontes como os Livros de Registo das Décimas, os processos de habilitação de Santo Ofício, Ordem de Cristo, etc.  Por imperativos de comparabilidade da amostra com os estudos disponíveis, optámos por utilizar a classificação socioprofissional usada por Jorge Borges de Macedo no estudo que desenvolveu sobre a estrutura da população ativa em Lisboa entre 1763-1769. Assim, os indivíduos foram agrupados em função dos setores de atividade a que estavam ligados (agricultura, pesca, indústria, comércio e serviços, onde discriminámos os transportes, a administração, as profissões liberais e os criados). A estes grupos acrescentámos o exército, e 
os “proprietários”, ou seja, (indivíduos identificados como “vivendo de suas fazendas”). O resultado desta classificação consta do Quadro 9.  O quadro espelha o resultado de um processo de classificação marcado por algumas dificuldades e dúvidas. De facto, a ambiguidade e opacidade do vocabulário social constituiu uma dificuldade e implicou opções que importa justificar. É sobejamente conhecido que a organização do trabalho e do mundo dos ofícios no Antigo Regime impunha uma contiguidade entre a atividade comercial e artesanal, tornando difícil o estabelecimento de fronteiras entre os dois setores. Partindo deste pressuposto, e como forma de ultrapassar esta dificuldade, no processo de classificação tivemos em conta a natureza dos bens comercializados e a organização do setor em causa. Considerámos que não basta ter loja para se ser lojista. Era preciso também estar desvinculado do processo produtivo. Concretizando: um indivíduo com loja de sapateiro, por estar ligado à produção e comercialização dos bens que produzia, foi considerado um artesão; ao passo que um indivíduo com loja de retrós, por estar à partida desvinculado da produção e concentrar a sua atividade na comercialização foi enquadrado no comércio.  No caso de designações polissémicas, como é o caso de capitão, que tanto designa um capitão de navio como um cargo militar, optámos por assumir, por defeito, a segunda. Assim, na falta de qualquer outra referência em sede de inventário que nos reportasse para a atividade marítima, assumimos uma ligação ao exército.  
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Quadro 9 - Classificação socioprofissional dos indivíduos OCUPAÇÕES SÓCIO PROFISSIONAIS ATIVIDADE DISCRIMINAÇÃO TOTAL Agricultura  fazendeiro (1); rendeiro (1) 2 Pesca  pescador (1) 1            Artesanato Trabalho de couro sapateiro (1); mestre sapateiro (4); com loja de sapateiro (2); mestre correeiro (3); oficial de surrador (1); seleiro? (1); sola? da Companhia da Sola (1); mestre colchoeiro com loja de albardeiro (1)  14 Trabalho de madeira contramestre da oficina de carpintaria da obra branca do Arsenal Real do Exército (1); mestre carpinteiro (1); oficial de carpinteiro (1); com oficina de carpinteiro (1); marceneiro (1); mestre marceneiro (1); oficial de marceneiro (1); carpinteiro de jogos de carruagens (1); mestre carpinteiro de seges (1); carpinteiro de seges (1); com loja de carros (1); carpinteiro da Ribeira das Naus (1); tanoeiro (1)  13 Tecelagem e vestuário sombreireiro (2); sirgueiro de agulha (1); mestre alfaiate (1); alfaiate (1); linheira (1); costureira (1); mestre fabricante com teares (1); fabricante de seda (1); mestre brunidor (1); negócio de penas e plumas e trabalho das mesmas (1)  11 Construção civil mestre do ofício de carpinteiro de casas (1); mestre de obras do ofício de carpinteiro (1); mestre de obras do ofício de pedreiro (2); mestre pedreiro (1); mestre de obras (1); pintor (1); pintor de azulejo (1); vidraceiro (1) 9 Trabalho de cera com fábrica de velas (1); mestre cirieiro (3) 4 Produtos alimentares mestre confeiteiro (2); confeiteiro (1); com loja de confeiteiro (2); mestre chocolateiro (1); com loja do ofício chocolateiro (1); mestre pasteleiro (2); com fábrica de pão (1); conserveiro (1); padeiro (1); com fábrica da maçaria trigos e farinhas (1); cortador (1)  14 Metais comuns mestre ferreiro (2); ferreiro (1); com loja de fundidor de cobre (1); mestre serralheiro (3); serralheiro (1); com loja do ofício de funileiro (1); mestre do ofício de latoeiro (1); mestre ferrador (3) 13 
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 Metais preciosos ourives do ouro (1); com loja do ofício de ourives (1); mestre ourives da prata (2); ourives da prata (1); mestre dourador (2); mestre dourador das Reais cavalariças (1); bate folha (1)  9 Cordoaria/ esparto com fábrica de esparto e cordoaria (1); mestre cordoeiro (1); esteireiro (1) 3 Outros mestre pinceleiro (1); livreiro (2); livreiro da Mesa da Consciência e Ordens (1); com fábrica de órgãos (1); relojoeiro (1); mestre cabeleireiro (2) 8   Comércio (grosso trato) Grosso trato negociante (17); negociante da praça de Lisboa (5); homem de negócio (5); vive de seu negócio (8); contratador (1); com casa de negócio (1); com casa de comércio (1); que negoceia (1); fornecedor do Arsenal Real do Exército (1); contratador de carvão (2); negociante de vinhos (2) mercador de vinhos (1); com armazém de vinhos e azeite (1); contratava em fazendas da Índia, homem de negócio (1)   47    Comércio (Retalhista) Produtos alimentares com loja de mercearia (23); com tenda de mercearia (4); com loja de bebidas (5); com loja de bebidas e bilhar (1); com sociedade numa casa de pasto (1); com taberna (1); com hospedaria (2); com loja de bacalhau (1); com loja de mercearia e de sirgueiro (2); com tenda, negócio de vinhos e seges de aluguer (1)  41 Tecidos e vestuário mercador da classe de capela (1); com loja de capela (3); com loja de chapéus (3); sócio numa loja de retrós (1); com loja de retrós (4); com loja de algibebe (3); com loja de linhos (1); com loja mercador de lã e seda (7); com loja de lençaria (1); mercador da classe de lençaria (1); negociante de seda (1); com loja de fazendas (1); com loja de fancaria (1); 28 
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Combustíveis com estância (1); com estância de lenha (2); com estância de madeira (1); com estância de carvão (1) 5 Outros com loja de papéis (1); com loja de couros (1); com negócio de couros (1); com loja de cabedal (1); com loja de ferragem (2); com loja de droguista (2); com loja de breu (1); com loja de louça da Índia e mais fazendas (1); com loja de géneros do Algarve (1); armador (2); com loja de sacos para alugar (1); com loja de sacos (1); vende quinquilharia (1)  16   Criados  governanta (1); cozinheiro (4); criado do porteiro-mor (1); terceneiro (2); criado de servir (1) 9 Transportes Marítimos mestre das naus da Armada Real (1); mestre das naus de Sua Majestade (1); ribeirinho (1); mestre das naus da Índia (1); mestre da charrua de Sua Alteza Real (1); mestre das fragatas de Sua Majestade (1); patrão do escaler (1); capitão de navios (2); contramestre de navio (1); contramestre e senhorio de navio (1); contramestre das fragatas de Sua Majestade (1); meirinho na nau de viagem (2); despenseiro de Nau (1); guardião das fragatas de sua Majestade (1) 16   Terrestres segeiro (1); com seges de aluguer (2) 3 Administração Escrivães vence ordenado como escrivão reformado do Arsenal Real da Marinha e oficial da Secretaria do Conselho da Fazenda (1); escrivão dos órfãos (1); escrivão da Superintendência Geral dos Contrabandos e dos direitos Reais (1); escrivão dos Mantimentos dos Armazéns do Reino (1); proprietário de um ofício de Escrivão da Ouvidoria da Alfândega (1); escrivão do Almoxarifado da Fortaleza de S. Julião da Barra e administrador geral da Real Fábrica das fundições (2); servia ofício de escrivão das sisas e apontador dos moços fidalgos e dos guarda-roupa de sua majestade (1); escrivão do Cível (1); escrivão dos órfãos da Repartição de Alfama e almotacé da limpeza (1)  10 
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Outros ofícios adminis- trativos moedeiro do número dos 104 da Casa da Moeda (1); porteiro e guarda-livros da Secretaria da Conselho Ultramarino (1); contador da Contadoria Geral da Guerra (1); administrador do selo da Casa da Índia (1); apontador do Arsenal Régio (1) ; administrador do consulado Geral da Saída da Casa da Índia (1); porteiro da Junta da Direção dos Mantimentos de boca para o Exército (1); meirinho do Tribunal do Desembargo do Paço (1); fiel do Forte da Cruz de Pedra (1); escriturário do Real Erário e contador dos Novos Impostos da freguesia de Nossa Sra. da Pena (1); terceiro escriturário da Contadoria Geral da Baía do Real Erário (1); administrador Fiscal da Alfândega, Inspetor das Averiguações nas Fazendas ilegais (1); tesoureiro da Junta do Depósito Público de Lisboa (1); oficial da abertura da Alfândega (1); tesoureiro geral dos ordenados (1); despachante da Alfândega (1); oficial do Tesouro Público (1); porteiro de Agravos da Casa da Suplicação (1); escriturário do exército (1); recebe ordenado de pagador da Brigada e fiel do Erário (1); tem ordenados como contínuo do Real Erário e do ofício de solicitador do Conselho da Fazenda (1); contínuo do Real Erário (1); guarda do Número da Alfândega (1); moço do Conselho da Fazenda Real (1); Cônsul da Corte de Nápoles (1); Cônsul Geral das duas Sicílias (1); correio que foi do Geral da cidade (1); administrador de uma loja de cabos (1); Porteiro da Cana de Sua Majestade; porteiro dos Contos da casa do Infantado; oficial do Pescado na Ribeira pela Casa de Bragança e Escrivão das Dizimas do Tejo (1); propriedade do Ofício de Almoxarife das obras da Fortaleza da Barra da cidade de Lisboa (2)  30  Exército  Major Reformado (1); Sargento-mor (2); Capitão do Regimento da Armada Real (1); Capitão da artilharia da corte (1); capitão, tenente de milícias (1); Capitão (5); Capitão do Real Corpo dos Engenheiros (1); Tenente Coronel do Real Corpo dos Engenheiros (1); Capitão-mor (1); Tenente Coronel (2); Capitão tenente (1); cabo (1)  18 Profissões liberais  Designações gerais Doutor (11) 11  Igreja Padre (2); Patriarca (1); Beneficiado, inspetor de seminário e mestre de cerimónias da patriarcal (1)  4 Justiça Desembargador (5); Desembargador da Casa da Suplicação (1); Desembargador dos Agravos (1); Desembargador Conselheiro do Conselho Ultramarino (1); Desembargador Conselheiro (2); Desembargador do Paço (1); advogado na Casa da Suplicação (1); advogado (1)  13 Ensino professor régio (2); lente de cirurgia do Hospital de S. José (2) 4 
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Saúde cirurgião-mor das Armadas de sua Majestade (1); cirurgião (2); médico do Hospital Real de S. José (1); com botica (2); boticário (3) 9 Proprietários  vive de suas fazendas (3); vive de suas rendas (5) 8 TOTAL   375     



 
171  

 Em alguns casos tivemos dificuldade em compatibilizar um modelo de análise marcado pela monofuncionalidade, fazendo corresponder a cada indivíduo uma profissão e uma categoria, e uma realidade social complexa onde a multifuncionalidade não era abstração nem exceção. Com efeito, para alguns indivíduos temos a indicação de mais do que uma ocupação socioprofissional. O facto de terem chegado até nós referências a várias atividades não significa que estas tenham sido exercidas em simultâneo. Esta situação poderia ser simplesmente o reflexo da mudança de ocupação, procedimento corrente que acompanhava, como hoje, o ciclo de vida de um indivíduo e movimentos conjunturais visando a obtenção de melhores recursos. Mas também é possível que a referência a múltiplas atividades traduza um processo cumulativo e sincrónico, através do qual o indivíduo chamava a si várias ocupações, tarefas, cargos que exercia em simultâneo, sendo difícil, a esta distância, identificar a mais importante e representativa do perfil do indivíduo. O próprio cruzamento de fontes pôs em evidência o caráter ambivalente da classificação coeva, uma vez que verificámos que, em função de diferente documentação, os mesmos indivíduos podiam ser, no mesmo ano, diferentemente classificados. Veja-se, por exemplo, o caso de Anastácio José de Moura que, sabemos que tinha uma loja de mercador de retrós, mas no livro de registo da décima de arruamento é referenciado como não tendo ofício e António Martins Ferreira que, no inventário, 
é identificado como capitão e, no livro de registo da décima de arruamento, como “vivendo de 

suas fazendas”.558  Em alguns casos, a multifuncionalidade não acarretou problemas metodológicos de monta, na medida em que as várias atividades se desenvolviam no âmbito de uma mesma categoria socioprofissional. É o caso de Ana Rita, cujo marido tinha tenda e negócio de vinhos. Outros casos, porém, afiguraram-se mais complexos porque as diversas referências à ocupação do indivíduo reportavam-no a diferentes categorias profissionais e esferas de atuação distintas. Senão vejamos: António da Silva Reis no inventário realizado em 1778 é identificado como capitão e, no testamento, como Cavaleiro da Ordem de Cristo. Através da consulta do Processo de Habilitação do Santo Ofício (1765) sabemos que este indivíduo foi porteiro da Cana de Sua Majestade, porteiro dos Contos da Casa do Infantado; oficial do Pescado na Ribeira pela Casa de Bragança e escrivão das Dizimas do Tejo. Estas referências                                                  558 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem ANTT, Letra A, maço 104, n.º 3; AHTC, Livro da Décima de Arruamentos da Freguesia de S. José, 1785; AHTC, Livro da Décima de Arruamentos da Freguesia das Mercês, 1782. 
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poder-nos-iam levar a integrá-lo na categoria do exército, nobreza ou administração.559 Optámos, neste caso, como de resto nos restantes, por privilegiar informações relativas à ocupação socioprofissional sobre alusões ao estatuto. Noutros casos optámos (e fizemos disso um critério) por assumir a referência mais tardia, isto é, aquela pela qual o inventariado é identificado no momento do inventário. Trata-se, muitas vezes, da ocupação identificada na capa do processo ou aquela que é mais vezes referida no decurso deste. Nos casos em que não foi possível aplicar estes critérios, optámos por considerar a ocupação que mais peso tinha ao nível do património e fortuna do indivíduo.  O Gráfico 2 representa a composição socioprofissional da amostra. Quando comparamos a composição socioprofissional da nossa amostra com os dados disponíveis sobre a estrutura da população tributável da cidade entre 1763 e 1769 (Cf. Gráfico 3), constatamos que aquela parece fornecer um espelho de toda a sociedade, embora a imagem que fornece possa estar distorcida. Concretizando, a amostra parece aproximar-se da sociedade, na medida em que estão representadas todas as profissões; verificámos um peso forte do grupo dos artesãos e dos comerciantes e um peso diminuto dos trabalhadores dos transportes, dos agricultores e pescadores. No entanto, como seria expectável, a amostra não traduz com rigor a estrutura profissional da cidade. É preciso não esquecer que as condições de produção das duas fontes são diferentes e que cada uma implica diferentes tipos e graus de enviesamento face à população total. De qualquer forma, é absolutamente claro que, por comparação com a população tributável no terceiro quartel do século XVIII, a amostra apresenta um peso excessivo dos indivíduos relacionados com a atividade comercial e um peso diminuto do grupo dos criados. Embora em menor grau, parece haver também uma sobre representação dos indivíduos relacionados com a administração e profissões liberais. Parece claro que, embora permita perceber grande parte da sociedade, a nossa amostra tende a distorcer as respetivas proporções de cada categoria socioprofissional, verificando-se uma relativa sobre-representação dos grupos superiores e intermédios. Esta situação decorre, por um lado, do enquadramento jurídico que dispensa os mais pobres da realização de                                                  559 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 16, n.º 12; ANTT, Habilitações do Santo Ofício, António, maço 156, doc. 2466.     
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     Gráfico 2 – Composição socioprofissional da amostra (1755-1836)                                            Gráfico 3 - Composição socioprofissional de Lisboa (1763-1769)  
 Fonte: ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letras A e V.                  Fonte: Jorge Borges de Macedo, Problemas…, 1982, 87-88. 
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inventário; e por outro da metodologia e características da fonte usada por Jorge Borges de Macedo no estudo que serviu de base à nossa análise comparativa, que tende a subavaliar as profissões relacionadas com a administração, os militares, os negociantes e os nobres.560  Em suma, é bastante evidente que os inventários de Lisboa não reproduzem com rigor a diversidade e hierarquia do mundo do trabalho, verificando-se uma sobre-representação das camadas mais altas e uma correlativa sub-representação dos grupos económica e socialmente menos favorecidos.561 O facto de optarmos por levantar apenas os processos de indivíduos para os quais foi possível a identificação socioprofissional pode ter acentuado esse fenómeno. Este critério poderá ter induzido uma sub-representação das camadas mais baixas e dos indivíduos não qualificados, uma vez que nestes casos a omissão da sua profissão é mais provável e a hipótese de inferir a sua ocupação partindo do seu património ou dívidas, mais reduzida.  4.3 Diferenciação pelo estatuto   De acordo com o modelo e os critérios de análise previamente definidos procedemos à delimitação do grupo que constitui a elite e se demarca pelo elevado estatuto social e que designamos como fidalgos e altos dignitários. O grupo é constituído por 21 indivíduos e inclui:  - um alto dignitário:  - O Principal Patriarca António Xavier de Miranda Henriques, filho dos Condes de Sandomil, Fernando Xavier de Miranda Henriques, moço fidalgo e Dona Violante de Melo, moço fidalgo, por Alvará de 25 de novembro de 1761 e fidalgo capelão, por Alvará de 22 de dezembro de 1779.562  - dez fidalgos, esposas ou viúvas de fidalgos:                                                  560 Segundo Borges Carneiro, não se faz inventário “Se os bens ou herança são tão tenues que não merecem essa despeza, e então se costuma fazer auto e justificação de pobreza que se julga por sentença”. Manuel Borges Carneiro, Direito Civil de Portugal (Lisboa: Tipografia de Maria da Madre de Deus, 1858), vol. III, 93; Jorge Borges de Macedo, Problemas de História da Indústria Portuguesa no Século XVIII (Lisboa: Editorial Querco, 1982), 86. 561 Este tipo de enviesamento é observável noutros países, como em Inglaterra. Maxine Berg, Luxury and Pleasure in Eighteenth-Century Britain (Oxford: Oxford University Press, 2005), 222. 562 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 151, n.º 7; ANTT, Habilitações da Ordem de Cristo, Letra A, maço 39, doc. 88; Nuno Gonçalo Pereira Borrego, Mordomia-Mor da Casa Real - Foros e Ofícios - 1755-1910 (Lisboa: Tribuna da História, 2007), vol. 1, 172 e 320. 
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 - Dona Antónia Francisca Pessoa de Lima, filha de Bento Correia de Lima, senhor do Engenho de Goiana Grande em Pernambuco e de Dona Cosma Pessoa, de quem herdou o Engenho de Goiana Grande, viúva do doutor Jorge Salter de Mendonça, fidalgo da Casa Real, desembargador da Relação do Porto;563  - António de Bettencourt Favila de Albergaria Perestrelo e Lira, proprietário de um ofício de escrivão da Ouvidoria da Alfândega de Lisboa, fidalgo cavaleiro da Casa de Sua Majestade;564  - Dona Ana Teresa Caetana Rangel, casada com o desembargador conselheiro Francisco Xavier Porcille, fidalgo da Casa Real e Conselheiro da Fazenda;565 - Desembargador António Maurício de Mascarenhas Mancelos, fidalgo cavaleiro, filho de José Mascarenhas, fidalgo cavaleiro;566 - Vicente Rodrigues Ganhado, desembargador do Paço, fidalgo cavaleiro em 13 de julho de 1802;567 - António José de Sousa, cavaleiro da Ordem de Santiago, foi sargento-mor de Ordenanças, teve Carta de Brasão de Armas de Sousas em 1806, foi escudeiro e cavaleiro fidalgo em 4 de maio de 1805;568  - André de Sousa Pinheiro da Câmara, filho de Dona Francisca Josefa da Câmara, filha natural de António Pinheiro da Câmara, fidalgo da Casa Real, cavaleiro da Ordem de Cristo e de Manuel de Sousa Neto, desembargador e fidalgo da Casa de Sua Majestade;569 - António Joaquim de Oliveira Peres, cavaleiro da Ordem de Cristo; proprietário do ofício de apontador das moradias dos moços fidalgos da câmara e da guarda-roupa e cavaleiro fidalgo;570                                                  563 Um filho do casal, o doutor João António Salter de Mendonça, nascido na Vila de Goiana em 1746, foi fidalgo da Casa Real, cavaleiro da Ordem de Cristo, desembargador da Relação da Cidade do Rio de Janeiro, e teve o título de Visconde de Azurara. Manuel José da Costa Felgueiras Gayo, Nobiliário de Famílias de Portugal (Braga: Carvalhos de Basto, 1990), vol. XI, 40. 564 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 53, n.º 9; ANTT, Leitura de Bacharéis, Letra A, maço 30, doc. 9; Nuno Gonçalo Pereira Borrego, Mordomia-Mor…, vol. I, 287. 565 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 112, n.º 7; Nuno Gonçalo Pereira Borrego, Mordomia-Mor…, vol. I, 106. 566 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 115, n.º 4; Nuno Gonçalo Pereira Borrego, Mordomia-Mor…, vol. I, 378-379. 567 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra V, maço 32, n.º 2; Nuno Gonçalo Pereira Borrego, Mordomia-Mor…, vol. I, 606. 568 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 61, n.º 1; Jorge Veiga Testos, "Principalidade de Lavre", Almansor: Revista de Cultura, 2.ª série, nº 7 (2008): 163; Nuno Gonçalo Pereira Borrego, Mordomia-
Mor…, vol. I, 662; http://geneall.net/pt/nome/1087201/antonio-jose-de-sousa/. 569 Manuel José da Costa Felgueiras Gayo, Nobiliário…, vol. VIII, 454-455. 
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- António Xavier de Magalhães, cavaleiro da Ordem de Cristo, primeiro escriturário da Contadoria-Geral do Reino e Ilhas, escudeiro e cavaleiro fidalgo em 16 de junho de 1803;571 - Vicente Caetano da Maia Vasconcelos, tenente-coronel e cavaleiro fidalgo.572  - Seis altos magistrados, como sejam desembargadores, esposas ou viúvas de indivíduos que desempenharam estes cargos:  - Dona Ana Maria Vitória e Silva, casada com o doutor desembargador Manuel Novais da Silva Leitão;573 - Dona Ana Epifânia Emaús Busse de Almeida, viúva do desembargador Joaquim José de Almeida;574 - Doutor António Luís Coelho de Carvalho, desembargador da Casa da Suplicação e proprietário do ofício de moço do Conselho da Real Fazenda;575 - Doutor António Félix Contreiras e Silva, desembargador dos Agravos da Casa da Suplicação;576 - Dona Ana Joaquina Rita de Figueiredo, viúva de desembargador José de Figueiredo e Carvalho;577 - António Lopes da Costa, desembargador conselheiro do Conselho Ultramarino.578  Considerámos ainda quatro altas patentes do exército:  - Alexandre José Montanha, Tenente Coronel do Real Corpo dos Engenheiros,579 - Agostinho Rodrigues Alberto, Tenente Coronel;580                                                                                                                                             570 Nuno Gonçalo Pereira Borrego, Mordomia-Mor…, vol. I, 204. 571 Nuno Gonçalo Pereira Borrego, Mordomia-Mor…, vol. I, 613. 572 Letra V, maço 15, n.º 9; Nuno Gonçalo Pereira Borrego, Mordomia-Mor…, vol. I, 546. 573 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 29, n.º 3; ANTT, Leitura de Bacharéis, Letra M, maço 28, n.º 4; ANTT, Habilitações da Ordem de Cristo, Letra M, maço 44, n.º 7. 574 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 32, n.º 1; ANTT, Leitura de Bacharéis, Letra J, maço 43, doc. 12. 575 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 44, n.º 2. 576 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 54, n.º 7; ANTT, Leitura de Bacharéis, Letra A, maço 22, n.º 18; ANTT, Habilitações da Ordem de Cristo, Letra A, maço 27, doc. 11; ANTT, Habilitações do Santo Ofício, António, maço 186, doc. 2753. 577 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 67, n.º 12. 578 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 105, n.º 4. 579 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 163, n.º 5; Nuno Gonçalo Pereira Borrego, Habilitações nas Ordens Militares (Lisboa: Guarda-Mor, 2008), vol. I, 80. 
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- António Freire de Jesus, Major reformado;581  - Dona Francisca Rita da Conceição, viúva de Sargento-mor.582  Para o efeito tomamos como referência a Lei dos Tratamentos de 1759 que prevê o tratamento de excelência para os mestres de campo generais que, segundo Bluteau, é o mesmo que coronel e de senhoria para os sargentos-mores. Relativamente a estes últimos, excluímos todos os sargentos-mores de Ordenanças.583  4.4 Composição da amostra em função dos níveis de riqueza  Como o modelo de análise dos grupos que norteia a abordagem à fonte leva em linha de conta os níveis de riqueza dos agregados, importa fazer algumas advertências e considerações prévias que dizem respeito a esta variável. Em primeiro lugar, importa notar que vários fatores podem levar a que o valor da fazenda calculado pelo juiz e registado no inventário seja diferente do apurado por nós. Essa discrepância pode decorrer da soma da fazenda apurada pelo juiz estar errada por lapso nos seus cálculos; de nos inventários serem avaliados bens de raiz ou rendimentos de prazos ou vínculos que o juiz não considera na soma da fazenda, por não entrarem na partilha, mas que nós, porque perseguimos um objetivo diferente, consideramos; o juiz considerar o valor de licitação dos bens e não o valor da avaliação dos louvados (neste caso, embora o primeiro possa traduzir um valor mais próximo do valor de mercado, optamos por priorizar a salvaguarda das condições de comparabilidade dos inventários entre si e considerar o valor da avaliação); ou ainda do facto do juiz fazer entrar na soma da fazenda os bens dos filhos casados que devem entrar à colação que nós optamos por excluir, porque, embora correspondam a uma parte do património constituído pelos inventariados ao longo da sua vida, estes não são usufrutuários do mesmo à data da morte, não traduzindo as condições materiais da sua existência.  Em segundo lugar, uma vez que o objetivo do presente trabalho consiste na análise                                                                                                                                             580 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 165, n.º 7. 581 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 24, n.º 1. 582 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 24, n.º 1. 583 Para o efeito consultamos Nuno Gonçalo Pereira Borrego, As Ordenanças e as Milícias em Portugal (Lisboa: Guarda-Mor, 2006). 
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dos níveis de riqueza, composição da fortuna e padrões de consumo, e a metodologia passa pela comparação dos dados num período alargado (1755-1836), marcado, como vimos, pela forte oscilação do nível dos preços, optamos por recorrer a um defletor. O recurso a este instrumento afigurou-se essencial como forma de reduzir o impacto da conjuntura económica na leitura dos dados e, por esta via, tornar procedente a análise e comparação dos níveis de riqueza e consumo no período considerado. Refira-se ainda que esta metodologia implicou a opção por um indicador específico (Índice Geral de Preços), cuja escolha carece de explicitação. De forma sucinta podemos dizer que os dois critérios que nortearam esta seleção foram o facto de o indicador estar publicado e cobrir a totalidade do período em análise. Vários índices cumpriam o primeiro critério, mas apenas um cumpria cumulativamente os dois. Por esse motivo, dos indicadores que abrangem os séculos XVIII e/ou XIX até agora construídos, optamos pelo de Eugénia Mata e Nuno Valério.584 Assim, os valores estimados pelos louvados que estão na base do cálculo dos níveis de riqueza foram deflacionados tendo em conta este Índice Geral de Preços. No entanto, optámos por submeter o defletor a duas operações que visaram melhorá-lo como instrumento de trabalho no contexto da presente análise. Calculámos as médias móveis a três anos e alteramos o ano-base de 1914 para 1750. O primeiro expediente visou suavizar as oscilações, o segundo ajustar a escala. Na escolha do novo ano-base tivemos em conta o facto de se tratar de um período sem grandes oscilações ao nível dos preços. A opção tem a vantagem de ser cronologicamente próxima do Alvará de 1759, que define os honorários do partidor e que, em grande medida, norteou a definição das categorias de riqueza usadas no presente estudo. Refira-se que os 400 000 e 2 000 000 réis considerados por Maria Manuela Rocha como limiar de pobreza e riqueza em Monsaraz na primeira metade do século XIX corresponderiam a um valor inferior se deflacionados tendo em conta o ano-base de 1750. No entanto, optámos por não submeter este valor a este procedimento, não só porque nos seria difícil optar por um ano de referência, como também entendemos que a diferença de contexto                                                  584 Em rigor, este índice está publicado em Nuno Valério; Eugénia Mata, História Económica de Portugal (Lisboa: Editorial Presença, 2003 (1994)), 261-272, mas é resultado do trabalho de Nuno Valério, Os preços em Portugal (séculos 13 a 20), apresentado no XVII Encontro da Associação Portuguesa de História Económica e Social, Ponta Delgada, 1997, parcialmente publicado em Idem, “Um indicador da evolução dos preços em Portugal nos séculos 
16 a 19”, Working Paper (Lisboa: Instituto Superior de Economia e Gestão, Gabinete de História Económica e Social (ISEG/GHES)), n.º 4, 1997, 1-17. Os outros indicadores disponíveis que abrangem parcialmente o período em estudo são da autoria de Rita Martins de Sousa, David Justino e Nuno Luís Madureira. Cf. David Justino, A Formação do Espaço Económico Nacional. Portugal 1810-1913 (Lisboa: Vega, 1986), vol. II, 14-16; Rita Martins de Sousa, Moeda…, 171-197; Nuno Luìs Madureira, “Consumo, preços e salários (1760-1830)”, Ler História, n.º 32, (1997): 5-29; Idem, Mercado…, 279-302. 
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(rural-urbano; centro-periferia) é relevante, devendo, por esse motivo, ser tida em conta na análise. É que as desigualdades de rendimento e riqueza tendem a ser maiores nas cidades do que nas áreas rurais, assim como nas cidades de grande dimensão por comparação com as de menor dimensão.585 Será muito provavelmente o caso de Lisboa, cidade macrocéfala, que concentrava capitais e recursos do meio rural circundante, como de todo o reino, realidade que os instrumentos de análise devem refletir através do seu ajustamento ao contexto de estudo. De acordo com os critérios previamente definidos (Cf. Quadro 2 - Níveis de riqueza e honorários do partidor segundo o Alvará de 21 de junho de 1759 e as categorias socioeconómicas de análise), procedeu-se à classificação dos indivíduos tendo em conta o seu património. O Quadro 10 traduz a distribuição da amostra pelos diferentes níveis de riqueza, donde se infere uma relativa uniformidade na proporção das diferentes categorias de análise.   Quadro 10 - Composição da amostra em função dos níveis de riqueza  Nível de riqueza N.º de inventários % de inventários A 89 23,7 B 56 14,9 C 75 19,5 D 55 14,7 E 41 10,9 F 61 16,3 Total 375 100  Fonte: ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letras A e V.  4.5 Distribuição espacial da amostra  A profunda transformação no número, limites e até na localização das paróquias, que caracterizou parte do período de análise, a que já nos referimos, acarretou problemas metodológicos quando pretendíamos apresentar e analisar a distribuição dos indivíduos da amostra no espaço. Não nos poderíamos limitar a elaborar um quadro com indicação da distribuição dos indivíduos por freguesias. Este procedimento revelou-se desde logo                                                  585 Guido Alfani, “Economic inequality in northwestern Italy: A long-term view (fourteenth to eighteenth centuries)”, Dondena Working Papers, n.º 61 (2014): 22. 
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insuficiente, para não dizer falacioso, porque se reportava a um quadro de referência dinâmico e em mutação.586 Para obter uma imagem real da distribuição dos indivíduos e dos grupos no espaço representámos, de forma aproximada, num mapa o local de residência dos indivíduos que fazem parte da amostra.587 A Carta Topográfica de Lisboa e seus suburbios, levantada no ano de 1807 sob direção do Engenheiro Duarte José Fava serviu de referente à representação espacial do espaço urbano.588 Para a identificação das ruas, processo complexo e moroso, recorremos a mapas atuais e ao Atlas da Carta Topográfica de Lisboa de Filipe Folque. 589 Esta fonte, por ser mais tardia e evidenciar maior nível de detalhe, funcionou como excelente complemento da Carta Topográfica. O Mapa 5 representa o local de residência dos indivíduos da amostra, discriminando a respetiva classificação socioprofissional e Mapa 6 o nível de riqueza. A sua análise permite concluir que, no essencial, a amostra reproduz a imagem obtida quando traçamos a distribuição da população no espaço e as áreas funcionais da cidade. Com efeito, da sua análise foi possível inferir uma concentração dos agregados na Baixa Pombalina e nas freguesias semiperiféricas o que revela uma sintonia entre a amostra e as características de densidade da população em Lisboa. Partindo da observação do mapa, verificámos também que a Baixa Pombalina se assume como local de residência predominante dos indivíduos ligados às atividades industriais, mas sobretudo, comerciais, com particular destaque, como se observa no mapa 6, para aqueles que apresentavam, à data de inventário, elevados níveis de riqueza. Na semiperiferia, tende a verificar-se um equilíbrio relativamente ao local de residência dos indivíduos ligados ao artesanato e ao comércio, embora se note uma ligeira prevalência da primeira atividade em detrimento da segunda.                                                 586 Como vimos, para além das freguesias criadas de novo, como a Lapa, Coração de Jesus, uma mesma designação toponímica usada em 1750 e 1780 pode, em alguns casos, corresponder a espaços geográficos bastante distintos. 587 A representação é aproximada uma vez que, na maior parte dos casos, não dispomos de numeração; esta quando existe não corresponde à atual; em alguns casos temos apenas a indicação da zona ou da freguesia; noutros, porém é indicada a rua sem a freguesia o que poderá originar imprecisões na localização. 588 Arquivo da Cidade de Lisboa (ACL), Carta topográfica de Lisboa e seus subúrbios, levantada pelo Engenheiro Duarte José Fava no ano de 1807, litografia, 1831. A opção por esta fonte revelou-se óbvia atendendo ao rigor e qualidade reconhecidos ao levantamento original. Daniel Alves, “Evolução…, 6; Maria Alexandre Lousada, 
“Espaços…, vol. I, 104. 589 Disponível online no site do Arquivo Municipal de Lisboa. 
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 Mapa 5 - Residência dos agregados que constituem a amostra e respetiva classificação socioprofissional  
 Legenda  Artesãos  Negociantes  Transportes  Exército  Proprietários  Comerciantes  Profissionais liberais  Administração  Agricultores/pescadores  Criados  
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Mapa 6 - Residência dos agregados que constituem a amostra e respetivos níveis de riqueza                                         Legenda  > 400 000 réis  800 000  - 2 000 000 réis  > 4 000 000 réis -  8 000 000      400 000 - 800 000 réis  2 000 000 - 4 000 000 réis  > 8 000 000      
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A este propósito, é importante lembrar que, mesmo havendo indicadores que sugerem que a distribuição espacial dos ofícios e do comércio foi menos rígida do que o projeto inicial impunha,590 Lisboa pombalina manteve o sistema de arruamentos corporativos na Baixa. Ao fazê-lo criou, como vimos, condições para a manutenção de uma área funcional que se demarca das demais e uma área de residência preferencial para determinadas camadas e grupos socioprofissionais. Os dados da nossa amostra parecem comprovar esta ideia. A distribuição espacial dos agregados revela uma relativa segregação espacial, dada a concentração de indivíduos ligados à atividade comercial na Baixa em detrimento de outras zonas. No entanto, é notório que a segregação parece responder de forma mais intensa e expressiva ao nível de riqueza do que à ocupação em si. A estratificação dos prédios em altura, fenómeno típico das cidades pré-industriais, e que decorre das rendas dos andares serem bastante díspares, permitindo a coabitação de pessoas de níveis sociais e económicos 
diversificados, induziu “uma ventilação nas redes sociais de vizinhança”.591 No entanto, os dados em análise indicam que esta não parece ter sido suficiente para impedir uma relativa segregação espacial com base no poder económico para possuir, adquirir, ou alugar imóveis em determinadas zonas da cidade.                                                    590 O levantamento dos grupos profissionais partindo dos livros de registo da décima de maneio e arruamento, levado a cabo por Jorge Borges de Macedo para as 36 freguesias faculta uma imagem de relativa difusão de ofícios pelo espaço urbano. O trabalho de Madureira sobre a freguesia de S. Nicolau confirma um quadro de não observância rigorosa da lei dos arruamentos. O autor sublinha mesmo as medidas legais tendentes à flexibilização desta política. Nuno Luís Madureira, Cidade…, 33-35. 591 Maria Alexandre Lousada, “Espaços…, vol. I, 112. Sobre este fenómeno, leia-se Nuno Luís Madureira, Cidade…, 40-42. 
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5 NÍVEIS DE RIQUEZA, COMPOSIÇÃO DO PATRIMÓNIO E PADRÕES DE CONSUMO 5.1 Níveis de riqueza  Depois da caracterização da amostra, passamos ao tratamento da informação. Começamos por partir dos montantes globais do património dos inventariados para analisar o nível de riqueza médio dos diferentes grupos socioprofissionais.  Gráfico 4 - Níveis de riqueza médios por categoria profissional (1750=100)    Fonte: 375 inventários post mortem, Letras A e V.  O resultado desta análise está materializado no Gráfico 4 que permite uma leitura global dos níveis de riqueza médios dos diferentes grupos socioprofissionais e a sua hierarquização. Da sua análise é possível observar, sem surpresa, o baixo nível de riqueza dos grupos ligados à atividade agrícola e piscatória, bem como dos criados. Destaca-se também o grupo dos indivíduos relacionados com os transportes e dos artesãos com fortunas médias entre cerca de 1 400 000 e 2 000 000 réis; um terceiro grupo, constituído por indivíduos relacionados com a administração e exército, lojistas e profissionais liberais, que evidencia níveis de riqueza mais 
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próximos da média geral que se situa nos 4 500 000 réis. Os negociantes e os proprietários demarcam-se dos demais grupos socioprofissionais. Os primeiros apresentam uma fortuna próxima dos 12 000 000 réis, enquanto a dos segundos se situa acima dos 16 000 000 réis, ou seja, uma média muito superior à dos restantes grupos e à média geral. Para obtermos uma imagem mais complexa e, diga-se, rigorosa e precisa dos níveis de riqueza que conseguimos apurar com os dados dos nossos inventários, construímos o Quadro 11 que representa a distribuição dos indivíduos das diferentes categorias socioprofissionais pelas diversas classes de riqueza. A partir do quadro é possível captar correspondências estatisticamente significativas entre a hierarquia da riqueza e a ocupação social (2=112,717; gl=45; sig<0,001) e avaliar a concentração e dispersão da riqueza nos diferentes grupos socioprofissionais, ou de outra maneira, apreender a heterogeneidade dos níveis de riqueza no seio de um mesmo grupo profissional. O quadro permite desde logo vislumbrar as categorias socioprofissionais mais frequentemente associadas a baixos níveis de riqueza. É o caso dos agricultores e pescadores, dos criados, assim como dos trabalhadores relacionados com os transportes e dos artesãos, cuja maioria se enquadra nas categorias de menor riqueza (A e B). Estas ocupações socioprofissionais que compõem um grupo que, por esse motivo, podemos considerar economicamente menos favorecido, revelam uma relativa homogeneidade nos níveis de riqueza. Dentro desse grupo destacamos apenas os artesãos uma vez que, apesar da maior parte dos seus elementos (54,5%) se enquadrar nas duas primeiras categorias e de a categoria A ser a sua classe modal, os artesãos estão presentes em todas as classes de riqueza. As fortunas superiores a 2 000 000 réis não são propriamente uma exceção, representando mais de um quarto do total dos artesãos. No entanto, é importante salientar o perfil diferenciado dos artesãos que integram estas classes de riqueza (D, E e F), uma vez que entre estes encontramos fabricantes (3), mestres-de-obras (3), indivíduos que trabalham metais preciosos, como ourives (1), mestres douradores (2), que produzem bens diferenciados, como os confeiteiros (2), livreiros (1), sombreireiros (1), mestres cabeleireiros (1) ou destinados a um mercado especializado, como os carpinteiros de seges (2), um fabricante de órgãos (1) e um relojoeiro (1). O quadro evidencia o quão falaciosa pode ser a apresentação dos níveis de riqueza considerando apenas as médias dos grupos, atendendo à profunda heterogeneidade dos níveis de riqueza nas profissões liberais, nos funcionários da administração, membros do exército, comerciantes (retalhistas) e proprietários. Em todos estes grupos os indivíduos enquadrados no 
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nível de riqueza inferior (A) correspondem a menos de um terço do total do grupo. É significativo que, no grupo dos negociantes e dos proprietários se nota mesmo um predomínio das classes de riqueza superiores (D, E e F), que, juntas, representam respetivamente 79% e 62,5% do grupo. Apenas nestes dois grupos a classe de maior riqueza (F) constitui a classe modal. É também significativo que 36% dos elementos que constituem a classe com maior nível de riqueza correspondem a indivíduos ligados ao comércio de grosso trato.   Quadro 11 - Distribuição dos indivíduos das categorias profissionais pelas classes de riqueza  Categorias socioprofissionais Níveis de riqueza Total A < 400 000 réis B 400 000 - 800 000 réis C 800 000 - 2 000 000 réis D 2 000 000 - 4 000 000 réis E 4 000 000 – 8 000 000 réis F > 8 000 000 réis Agricultores/ Pescadores N.º 2 1         3 % 67 33     100 Criados N.º 3 5 1      9  % 33 56 11    100 Transportes N.º 7 7 1 1 3   19  % 37 37 5 5 16  100 Artesãos N.º 35 18 19 12 6 8 98  % 36 18,5 19,5 12 6 8 100 Administração N.º 12 5 6 8 6 5 42  % 29 12 14 19 14 12 100 Comércio (Lojistas)  N.º 16 12 21 14 13 14 90 % 18 13 23 16 14 16 100 Exército  N.º 3 1 6 3 3 2 18 % 17 5 33 17 17 11 100 Profissões liberais N.º 8 5 11 9 2 6 41 % 19 12 27 22 5 15 100 Negociantes N.º 1 2 7 7 8 22 47  % 2 4 15 15 17 47 100 Proprietários N.º 2   1 1    4 8  % 25  12,5 12,5  50 100 Total N.º 89 56 73 55 41 61 375  100 100 100 100 100 100 100 100   Fonte: 375 inventários post mortem, Letras A e V.  Estes dados estão em total concordância com o trabalho de Jorge Pedreira, que demonstrou o elevado nível de riqueza dos negociantes, salientando o lugar de destaque deste 
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grupo na hierarquia das fortunas, sublinhando a sua especificidade na escala nacional, mas também internacional.592 Neste seguimento, importa sublinhar que a aplicação do teste não paramétrico Kruskal-Wallis permitiu concluir que existem diferenças estatisticamente significativas no nível de riqueza entre grupos profissionais. Para averiguar entre que grupos se manifestavam essas diferenças, usou-se o teste de Scheffe para a comparação múltipla de médias, que nos levou a concluir que o nível de riqueza médio dos proprietários (16 332 534 réis) e dos negociantes (11 887 352 réis) são semelhantes e significativamente superiores ao dos restantes grupos, com exceção dos membros do exército e dos agricultores e pescadores.  5.2 Concentração e distribuição de riqueza  Importa também analisar, ainda que brevemente, os níveis de concentração da riqueza. Para estimar o fenómeno levamos em linha de conta o nível de riqueza médio global que considera todos os casos estudados, que se situa nos 4 500 000 réis, e a sua aplicação às diferentes classes de riqueza usadas no presente estudo que permite separar grosso modo as classes E e F por estarem acima desse limiar.   Assim e partindo desse pressuposto de análise, concluímos que 73% dos indivíduos têm níveis de fortuna inferiores à média, aos quais correspondem apenas 18% da riqueza total. O grupo A, que representa 24% do total da amostra, concentra apenas 1% da riqueza total. As classes que estão acima do nível médio de riqueza (E e F), apesar de representarem 27% da amostra, concentram a maior parte da fortuna (82%). É também digno de nota o facto de 68% da riqueza total dos inventários analisados corresponderem ao património de apenas 61 indivíduos, que representam 16% da amostra. Paradigmático da desigualdade na distribuição da riqueza é o inventário de Dona Ana de Vasconcelos Bela, que teve como inventariante seu marido Camilo Pereira Soares Laroche, negociante, cujo património é estimado em 130 376 912 réis (68 619 427 réis = 1750) e que representa 4% do conjunto dos patrimónios. Exemplos como este, bem como o quadro anteriormente traçado, põem em evidência a desigualdade económica da sociedade lisboeta do Antigo Regime.                                                  592 Jorge Pedreira, “Os homens de negócio da praça de Lisboa de Pombal ao vintismo (1755-1822)” (tese de doutoramento, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1995), 295-303. 
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 Assim, apesar de não ser este o cerne do nosso trabalho, não podemos deixar de destacar que uma percentagem significativa da fortuna estava concentrada nas mãos de um pequeno grupo de indivíduos e que o fenómeno tendeu a agravar-se do primeiro para o segundo período de análise. Senão vejamos: da comparação dos dois períodos, concluímos que, no primeiro (1755-1792), o número de inventários pertencentes às categorias A e B, correspondentes a indivíduos pobres e remediados, representava 40% do total da amostra, que possuía apenas 4% da riqueza, e o grupo mais rico (F), que correspondia a 15% da amostra, possuía 60% de toda a riqueza. Entre 1793-1836, o fenómeno de concentração agudiza-se. Os inventariados das categorias A e B passaram a representar 38% da amostra deste período e a possuir apenas 3% da riqueza, e o grupo mais rico aumentou, passando a representar 17% dos inventariados e a possuir 72% da riqueza.   Outro dado significativo é que, enquanto no período de 1755-1792 a média do património dos indivíduos que integram o nível mais baixo de fortuna rondava os 180 000 réis, a média da camada mais rica era de cerca de 15 700 000 réis. Entre 1793-1836, essa distância aumenta. Nesse período, a média do património da camada mais baixa passou a rondar os 200 000 réis e a da camada mais rica ronda os 20 900 000 réis, ou seja, 104 vezes o património da primeira. Não é por acaso que quando analisamos os quartis verificamos que o valor da mediana e do terceiro quartil no período de 1755-1792 são superiores à do período subsequente. Do primeiro para o segundo período, o número de outliers aumenta de forma brutal, bem como o grau de severidade das observações extremas. Em conclusão, podemos afirmar que, apesar da conjuntura económica que marcou o período em análise não ter afetado de forma muito significativa os níveis de riqueza médios, à luz do que ficou exposto, e atendendo à maior concentração da riqueza que então se verifica, é legítimo pensar que o impacto da conjuntura foi favorável para alguns agregados. Em particular, a conjuntura parece ter favorecido os indivíduos ligados ao comércio e, dentro destes, os negociantes de grosso trato.  5.3 Composição do património   O enfoque de análise centrar-se-á agora na composição do património e terá por base oito componentes:  
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- o ouro e a prata, que inclui as joias e a baixela; - o recheio da casa, onde estão considerados os móveis, as roupas de casa e de vestir, os livros, a louça e utensílios domésticos, e as armas; - os bens de raiz, que englobam o domínio direto ou útil de bens imóveis urbanos e rústicos; - as dívidas ativas, que agregam todo o tipo de ativos decorrentes da atividade profissional (venda a crédito), empréstimos de dinheiro (com obrigação, sob penhor ou gratuitos), rendas, heranças, letras, etc.; - os utensílios do ofício e mercadorias, onde foram incluídas, além dos instrumentos de trabalho e stocks das lojas e oficinas, as colheitas armazenadas; - o dinheiro; - as apólices, que incluem títulos de dívida pública e ações; - os semoventes, que englobam gado, escravos e seges.  Começamos por apresentar os valores médios de avaliação e peso de cada uma das componentes no património dos agregados das diferentes camadas socioeconómicas, nos termos em que as mesmas foram previamente definidas (Cf.Quadro 12).   Os dados do Quadro 12 permitem concluir que, na generalidade dos grupos o património estava concentrado em duas categorias de bens, os bens de raiz e dívidas ativas, que, juntas, equivaliam a mais de metade do património dos agregados. Em todos os grupos, estes dois referenciais de riqueza representavam, em média, entre 56% e 72% da fortuna. Só a composição do património do grupo popular (categoria A) tinha uma configuração diferenciada de todas as outras. Nesse grupo os bens de raiz e as dívidas ativas representavam em média apenas 42% e o recheio da casa 25%, correspondendo à segunda componente mais importante do património, o que constitui uma especificidade. Esta configuração do património é sintomática de que para os menos afortunados, os bens de uso doméstico e pessoal, como os móveis, a roupa de casa, a roupa de vestir, a louça e utensílios domésticos representavam uma parte considerável dos seus recursos. Efetivamente, no grupo A, o recheio da casa representou em média 25%. Se considerarmos também o investimento em joias e na baixela, vemos que, o património móvel representa em média 36% da sua riqueza. No seio deste grupo há mesmo casos extremos em que recheio da casa equivalia a 90% da fortuna. Tome-se o exemplo do inventário dos bens de António da Costa Chaves, mestre alfaiate, cujo recheio da casa foi avaliado em 15 999 réis e o património em 17 770 réis (valor nominal 
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= 20 080 réis).593   Quadro 12 - Valor médio das componentes do património nas diferentes categorias socioeconómicas (1750=100)   CATEGORIAS SOCIOECONÓMICAS   Categoria de objeto A Grupo Popular  B Grupo intermédio tendencialmente remediado  C Grupo intermédio remediado  D Grupo intermédio rico  E Grupo intermédio  Tendencialmente muito rico F Grupo intermédio muito rico  G Fidalgos e altos dignitários  Total sig.  Ouro e prata Réis 19 937 35 863 67 876 128 748 170 931 503 865 462 275 154 980 0,000* % 10,7 8,1 5,1 4,5 2,9 2,7 6,5 6,2 0,027*  Recheio da casa Réis 40 177 69 187 84 039 168 086 190 479 365 640 792 675 174 485 0,000* % 25,1 19,7 6,7 5,7 3,3 2,2 10,3 11,9 0,000*  Bens de raiz Réis 82 207 140 607 450 005 893 318 1 686 256 5 867 040 3 168 863 1 424 700 0,000* % 25,4 25,3 35,9 31,7 28,0 29,5 33,3 29,4 0,092  Dívidas ativas Réis 44 870 163 711 410 290 1 003 052 2 450 741 7 484 322 3 956 338 1 781 746 0,007* % 16,3 31,1 30,2 37,3 41,8 40,6 38,8 31,8 0,000* Utensílios do ofício e mercadorias Réis 25 001 46 615 161 968 338 230 804 696 2 700 674 139 125 561 085 0,000* % 16,2 7,8 12,4 11,9 15,0 13,3 2,2 12,0 0,019*  Dinheiro Réis 12 425 27 042 116 583 224 813 468 050 1 903 638 480 421 403 083 0,000* % 5,3 5,3 8,5 8,4 8,6 11,2 6,9 7,6 0,000*  Apólices Réis 0 2 537 446 23 772 51 996 882 744 27 195 135 435 0,000* % 0,0 0,5 0,0 0,9 1,0 4,6 0,7 1,0 0,000*  Semoventes Réis 1 838 9 538 17 190 15 070 27 689 57 869 144 052 26 416 0,000* % 1,0 2,7 1,3 0,5 0,4 0,4 1,9 1,2 0,001*  Fonte: 375 inventários post mortem, Letras A e V.   Por oposição, embora os indivíduos das camadas intermédias que apresentavam níveis de riqueza superiores, bem como os fidalgos (grupo G) possuíssem melhores condições de vida, mais e melhores objetos, o recheio da casa representava uma menor proporção do seu património. Nestes grupos, com exceção do grupo intermédio tendencialmente remediado (B), cujo recheio da casa correspondia a 20% do património, a proporção era inferior a 10%. A diferença de médias neste item em particular é estatisticamente significativa. A comparação múltipla de médias com recurso ao teste de Tukey mostrou que o peso que os bens de recheio de casa representavam no património do grupo popular (A) era semelhante ao dos grupos                                                  593 ANTT, Orfanológicos Inventários, Letra A, maço 29, n.º 1. 
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intermédios tendencialmente remediado e remediado (B e C). Nesta matéria, os grupos intermédios rico, tendencialmente muito rico e muito rico (D, E e F) revelam também semelhanças entre si. Só no grupo dos fidalgos e altos dignitários (G) o peso dos bens de recheio era significativamente diferente e superior aos restantes grupos. Outra importante constatação a retirar dos dados diz respeito à disseminação e peso das dívidas ativas. A ampla difusão do crédito, o alto grau de endividamento e a dependência do crédito na economia lisboeta foram já amplamente estudados por Maria Manuela Rocha.594 Os dados do presente trabalho corroboram esta imagem, pois espelham a ampla difusão do fenómeno. Com efeito, 84% da amostra declara dívidas ativas. Constatamos que, com exceção do grupo popular (A), as dívidas constituem, juntamente com os bens de raiz, os dois principais referenciais de riqueza. Na generalidade dos grupos corresponde mesmo à componente mais importante do património. Não obstante, importa notar que no grupo popular (A), esta corresponde, somente à terceira categoria mais importante, representando uma proporção equivalente aos utensílios do ofício e mercadorias. Com os dados de que dispomos, não nos é possível saber se essa diferença decorre de uma atitude ativa e consciente face ao crédito. Por outras palavras, não conseguimos inferir se estes indivíduos se excluem ou se são excluídos do mercado de crédito; ou ainda, se emprestam menos porque não podem ou porque não querem. O que sabemos é que essa diferença faz com que a composição do património dos menos afortunados tenha uma configuração distinta dos restantes grupos.  Assim, os dados recolhidos e o tratamento quantitativo a que foram submetidos com vista a analisar a composição do património levam-nos a concluir que o limiar mínimo estabelecido para definir os grupos intermédios se revelou ajustado, uma vez que essa fronteira tem tradução na composição da riqueza, fazendo com que no grupo popular (A) o recheio da casa tenha um peso semelhante ao grupo intermédio tendencialmente remediado (B), mas incomparavelmente superior ao dos outros grupos, e as dívidas ativas um peso muito inferior a                                                  594 Maria Manuela Rocha, “Crédito privado num contexto urbano: Lisboa, 1770-1830” (tese de doutoramento, Florença, Instituto Universitário Europeu, 1996); Idem, “Actividade creditìcia em Lisboa (1770-1830)”, Análise Social, vol. XXXI, 136-137 (1996): 579-598; Idem, “Viver a crédito: Práticas de empréstimo no consumo individual e na 
venda a retalho (Lisboa, séculos XVII e XIX)”, Working Paper (Lisboa: Instituto Superior de Economia e Gestão, Gabinete de História Económica e Social (ISEG/GHES)), n.º 11, 1998, 1-16; Idem, “Crédito privado em perspectiva comparada (séculos XVII-XVIII)”, Working Paper (Lisboa: Instituto Superior de Economia e Gestão, Gabinete de História Económica e Social (ISEG/GHES)), n.º 10, 1998, 1-25. Esta temática foi também tratada pela historiografia brasileira. Vejam-se, por exemplo, os trabalhos de Charles Boxer, A Idade de Ouro do Brasil (Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2000); Carla Maria Carvalho de Almeida, “Alterações nas unidades produtivas mineiras: Mariana, 1750-
1850” (tese de mestrado, Niterói, Universidade Federal Fluminense, 1994). 
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todos os outros, pelo que o seu património apresenta, por esse motivo, uma configuração singular.  As restantes componentes representam uma proporção muito inferior do património dos diferentes grupos, o que não obsta a que sejam detetáveis diferenças significativas entre si.  Relativamente ao dinheiro, o quadro mostra que este representava entre 5,3 e 11,2% da riqueza. De notar que estes números devem ser lidos com cautela, tendo em conta a composição socioprofissional da amostra. Não podemos esquecer que uma parte substancial dos inventários corresponde a indivíduos ligados ao comércio e que os comerciantes, por estarem diretamente ligados ao mercado, se demarcam dos demais grupos profissionais pela liquidez. É que esta componente da riqueza representa 12% do património dos negociantes e 9% no dos lojistas. Só o grupo dos criados apresenta uma percentagem similar, o que constituiu motivo de surpresa. Este dado poderá trazer alguma distorção, pelo que será preciso tê-lo em conta quando queremos inferir informação sobre a liquidez e circulação monetária a partir dos inventários.  No que diz respeito ao peso relativo que o dinheiro representa no património dos diferentes grupos socioeconómicos as diferenças não são muito notórias. Há contudo uma diferença estatisticamente significativa que importa relevar e que reside no facto do grupo intermédio muito rico (F) apresentar um valor médio em numerário muito superior aos restantes.   Atentemos agora ao investimento em apólices, que estava concentrando, sobretudo, nas mãos do grupo intermédio considerado muito rico (classe F). De fato, o peso que as apólices tinham no património dos agregados deste grupo (4,6%) distancia-o de todos os outros, nos quais as apólices representam no máximo 1% da sua riqueza total. O valor médio investido é também bastante díspar, sendo estas diferenças de médias estatisticamente significativas. Acreditamos que estas diferenças são sintomáticas de uma estratégia diferenciada de diversificação das fontes de investimento por parte deste grupo. Não obstante, não é de excluir a hipótese de que o investimento nas apólices constitua uma estratégia de ascensão social. A este propósito importa lembrar que o período pombalino abriu um novo caminho a todos aqueles que, embora tivessem profissões conotadas com mecânica, possuíam dinheiro e aspiravam à nobilitação. A todos aqueles que estivessem dispostos a investir nas mais importantes companhias comerciais, a Coroa oferecia o gozo de uma regalia especial em matéria de status 
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social: facultava a isenção de mecânica na candidatura às ordens militares.595 Resumindo: não é de excluir que os inventários dos indivíduos mais ricos possam estar a espelhar um caminho de ascensão social, na medida em que a compra de ações das companhias representava um 
“atalho” no acesso às ordens militares.   A componente utensílios do ofício e mercadorias, por sua vez, representava em média 2,2% e 16,5% do património. Neste item em particular, o património dos comerciantes e dos artesãos apresentava uma configuração distinta dos demais grupos profissionais, atendendo ao peso desta componente. No caso dos lojistas, os utensílios e mercadorias representavam 24% da fortuna; enquanto nos artesãos representavam 13% e nos negociantes 11%. Os utensílios e mercadorias chegavam a representar 89% da fortuna dos indivíduos, como no caso do inventário realizado na sequência da morte de Ana Maria, casada com António Duarte, mestre pinceleiro.596   A análise do quadro mostra que, também neste aspeto, o grupo intermédio muito rico (F) se distingue dos demais, desta vez pelo valor médio da avaliação dos utensílios do ofício e mercadorias. O mesmo acontece relativamente ao valor médio das dívidas ativas.  Ora, estes dados sobre o património do grupo intermédio muito rico (F) que se demarca dos demais em várias componentes do património, como sejam o valor médio das dívidas ativas, dos utensílios do ofício e mercadorias e do valor e peso das apólices não constituem motivo de surpresa, na medida em que a maioria dos agregados deste grupo são negociantes de grosso trato, que tendem, como defendeu Jorge Pedreira, a evidenciar uma padrão diferenciado na composição da sua riqueza. Na sua opinião “a matriz da fortuna dos negociantes encontra-se 
nos elementos constituintes do capital mercantil. […] A caracterização preliminar da estrutura patrimonial evidencia desde logo o carácter decisivo das componentes directamente ligadas ao 
negócio […]”.597   O grupo dos fidalgos, por sua vez, distingue-se de todos os outros pelo valor médio investido no recheio da casa e nos semoventes. No que diz respeito ao valor médio despendido em itens de ouro e prata, os fidalgos aproximam-se do grupo intermédio mais rico (F), mas demarcam-se dos restantes, sendo a diferença de médias estatisticamente significativa.  Atentemos agora ao Quadro 13 que permite confrontar os dois períodos em análise e perceber eventuais mudanças no valor médio e peso relativo das componentes do património.                                                  595 Fernanda Olival, As Ordens Militares e o Estado Moderno: Honra, Mercê e Venalidade em Portugal (1641-1789) (Lisboa: Estar Editora, 2001), máxime 202-206. 596 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 42, n.º 6. 597 Jorge Pedreira, “Os homens de negócio…, 305 e ss. 
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Da sua leitura, é possível inferir que em ambos os períodos o investimento se concentrava em duas categorias de bens: bens de raiz e dívidas ativas. As duas categorias representavam juntas 60% e 62% da fortuna no período de 1755-1792 e 1793-1736, respetivamente.  Embora o montante global investido em bens de raiz tivesse aumentado ao longo do tempo, o peso que este representou no património permaneceu inalterado, representando em ambos os períodos a segunda maior componente, equivalente a 29% da fortuna global. Importa sublinhar que em ambos os períodos a posse de bens imóveis caracterizava setores sociais muito diversificados, não sendo detetável qualquer correlação entre a posse de bens de raiz e a categoria socioprofissional ou socioeconómica.598   Quadro 13 - Comparação do valor médio das componentes do património no período de 1755-1792 e 1793-1836 (1750=100)    1755-1792 1793-1836 sig Ouro e prata Réis 181 802 136 494 0,044* % 8,1 4,9 0,002* Recheio da casa Réis 228 184 137 477  0,015* % 14,5 10,0 0,002* Bens de raiz Réis 1 020 139 1 703 520 0,995 % 29,4 29,4 0,941 Dívidas ativas  Réis 1 703 683 1 835 546 0,478 % 30,2 32,9 0,531 Utensílios do ofício e mercadorias Réis 423 299 656 046 0,010* % 9,3 13,9 0,009* Dinheiro  Réis 302 107 472 674 0,177 % 6,1 8,5 0,198 Apólices  Réis 54 965 190 893  0,001* % 0,3 1,5 0,001* Semoventes  Réis 48 366 11 288 0,000* % 2,4 0,4 0,000*  Fonte: 375 inventários post mortem, Letras A e V.                                                  598 Estes dados diferem na aparência dos de Maria Manuela Rocha para Lisboa de finais do século XVIII e inícios do século XIX, segundo os quais o lugar ocupado pelo imóvel na composição da riqueza dos diversos segmentos profissionais era de cerca de 40%. No entanto, a diferença prende-se com o facto de a autora ter contabilizado à 
parte a componente da fortuna dìvidas ativas. Maria Manuela Rocha, “Crédito privado num contexto urbano: Lisboa, 1770-1830” (tese de doutoramento, Florença, Instituto Universitário Europeu, 1996), 123-124. 
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 Quando analisamos o peso global médio destas duas componentes do património nas diferentes categorias socioeconómicas verificámos que, com exceção do grupo popular (A), nos dois períodos, esta configuração do património aplica-se a todos os estratos. Atentemos agora ao que acontece ao total investido em objetos de ouro e prata e que, em certo sentido, poderá ser sintomático da capacidade de entesouramento dos agregados. Veja-se que o peso médio dos objetos em metais preciosos no conjunto dos patrimónios entre 1755 e 1792 situava-se nos 8,1% e, entre 1793 e 1836, baixa para 4,9%. O recheio da casa também decresce de forma significativa de 14,5 para 10,0%. Igualmente expressiva é a diminuição do investimento na componente semoventes. Entre 1755 e 1792, esta última representava 2,4% das fortunas, mas, no período subsequente, desce de forma acentuada, passando a representar 0,4%, assim como a percentagem de indivíduos que declara este tipo de bens, que cai 18 pontos percentuais. Este decréscimo pode traduzir entre outros aspetos o impacto da legislação abolicionista.  Quando atentamos ao quadro geral do comportamento das diferentes classes relativamente a estas três variáveis, constatamos que essas tendências são transversais. A única exceção corresponde ao grupo dos fidalgos e altos dignitários e, mesmo nestes, apenas em relação à percentagem da fortuna investida em objetos de ouro e prata. Verificamos também que o decréscimo se manifesta não só na percentagem que essas componentes representavam no património, como também no total efetivamente investido, sendo as diferenças estatisticamente significativas. Em suma, podemos afirmar que os dados até agora recolhidos permitem concluir que a conjuntura económica antes descrita parece ter tido impacto não só na capacidade de entesourar, como também nos níveis de consumo dos agregados. Em sentido inverso às componentes do património móvel estava o investimento em apólices, cujo peso relativo nas fortunas cresceu significativamente de 0,3% para 1,5%, concentrando-se, como vimos, nas mãos do grupo intermédio mais ricos (F). O valor médio investido é também bastante díspar, sendo a diferença de médias estatisticamente significativa. Importa destacar que, não só o peso médio desta componente aumentou, como também a percentagem de indivíduos cujo inventário inclui pelo menos um título, apólice ou ação aumenta 10 pontos percentuais. Verificamos também que o peso do dinheiro no património tendeu a aumentar ligeiramente face às restantes componentes. A percentagem de moeda correspondia a 6,1 da 
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riqueza e passou a representar 8,5%. É também importante relevar que nos dois períodos considerados a percentagem de inventários que inclui dinheiro nos seus ativos aumenta ligeiramente de 47 para 51%.  Outra importante constatação diz respeito à disseminação e peso das dívidas ativas e passivas em ambos os períodos. Com efeito, 85% da amostra declara dívidas ativas entre 1755-1792 e 83% entre 1793-1836. Constatamos que, com exceção do grupo A, as dívidas constituem, juntamente com os bens de raiz, os dois principais referenciais de riqueza. Além disso o seu valor absoluto e o peso relativo tende a aumentar do primeiro para o segundo período de análise na maioria dos grupos. Por outro lado, verificamos que, considerando os dois períodos, o valor médio das dívidas passivas tende a aumentar de cerca de 600 000 réis para 800 000 réis. Estes dados podem ser indicadores de um aumento da dificuldade das famílias em saldar as dívidas, mas, em última instância, são reveladores de um crescente dinamismo do mercado de crédito. Refira-se ainda que os valores absoluto e relativo dos utensílios relacionados com os ofícios e mercadorias que constituíam o recheio das lojas tendem a aumentar, o que pode indiciar uma maior dificuldade de escoamento ou, paradoxalmente, um maior investimento na atividade profissional.  5.4 Consumo   Debruçar-nos-emos agora sobre o património móvel e bens de consumo dos indivíduos, considerando para o efeito o valor investido nas joias, na baixela, em mobília, quadros, roupa de casa, roupa de vestir, louças e utensílios, livros e armas nos diferentes grupos (Cf. Quadro 14).  Quando confrontamos o investimento das diferentes categorias socioeconómicas nas diferentes componentes do património móvel, concluímos que existem diferenças estatisticamente significativas. A comparação múltipla de médias com recurso ao Teste de Tukey permitiu verificar que, apesar das camadas popular (A) e intermédias B, C, D e E corresponderem a um conjunto relativamente homogéneo em relação ao total despendido nas várias categorias de consumo, verificam-se diferenças significativas que permitem opor estes grupos ao dos fidalgos e altos dignitários (G) e ao grupo intermédio mais rico (F), e, por vezes, mesmo estes dois entre si. Concretizemos: os fidalgos e altos dignitários (G) destacam-se 
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claramente dos demais pelo valor médio investido em armas e livros, bem como pelo número médio de livros, armas e peças de roupa de vestir; têm um comportamento diferenciado de consumo relativamente a todos os grupos, mas semelhante ao grupo F, quanto ao valor médio investido nas joias e na baixela, assim como no número médio de objetos que a compõem, no número de itens de roupa de casa e mobiliário. Importa destacar que, relativamente ao valor médio pelo qual é estimada a roupa de casa e o mobiliário, os altos dignitários destacam-se do grupo intermédio muito rico (F), que por sua vez se demarca de todos os outros.  Quadro 14 - Valor médio do número de objetos e do investimento nas categorias de consumo de acordo com os grupos socioeconómicos (1750=100)  Categoria de objeto Categorias socioeconómicas sig. A Grupo Popular  B Grupo intermédio tendencialmente remediado  C Grupo intermédio remediado  D Grupo intermédio rico  E Grupo intermédio  Tendencialmente muito rico F Grupo intermédio muito rico  G Fidalgos e altos dignitários   Joias Réis 13 365 27 000 46 634 79 417 110 630 302 252 267 762 0,000* N.º objetos 5 7 10 15 15 22 23 0,000*  Baixela Réis 5 547 13 684 20 720 49 913 59 916 181 709 206 167 0,000* N.º objetos 8 12 16 34 38 84 83 0,000*  Mobiliário Réis 16 292 21 488 26 580 54 538 69 774 140 069 218 730 0,000* N.º objetos 23 27 28 44 46 86 102 0,000*  Quadros Réis 852 1 013 1 051 11 761 3 106 5 577 23 007 0,007* N.º objetos 5 5 5 13 7 7 33 0,070  Roupa de casa Réis 11 087 20 107 24 779 46 668 62 553 126 887 236 569 0,000* N.º objetos 33 48 53 97 107 213 244 0,000*  Roupa de vestir Réis 9 637 18 954 19 931 25 594 34 531 37 806 58 972 0,000* N.º objetos 31 39 37 48 43 57 92 0,019*  Livros Réis 74 1 927 1 292 2 820 3 102 3 009 174 156 0,000* N.º objetos 2 8 6 36 36 19 275 0,000*  Louças e utensílios Réis 4 526 6 927 6 228 18 911 17 414 43 526 72 500 0,000* N.º objetos 24 41 47 189 124 293 216 0,000*  Armas Réis 134 199 133 661 385 620 2 963 0,001* N.º objetos 0 0 0 0 0 0 1 0,001*  Fonte: 375 inventários post mortem, Letras A e V. 
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  Quando comparamos a estrutura do consumo nos dois períodos em análise, um dos dados mais relevantes que retiramos consiste no decréscimo muito significativo do valor médio das joias avaliadas (Cf. Quadro 15). Como podemos ver Quadro 16, trata-se de uma tendência transversal a todos os grupos.   Quadro 15 - Valor médio das categorias de consumo nos períodos de 1755-1792 e 1793-1836  (1750=100)  Categorias de consumo 1755-1792 1793-1836 Total sig.  Joias Réis 131 424 73 241  96 980 0,000* % 6,6 2,4 4,1 0,000* N.º objetos 13,5 12,0 12,6 0,155  Baixela Réis 50 378 63 253 58 000 0,075 % 1,5 2,5 2,1 0,098 N.º objetos 20,9 39,2 31,7 0,001*  Mobiliário Réis 67 667 53 768 59 439 0,203 % 4,6 3,9 4,2 0,028* N.º objetos 38,6 47,4 43,8 0,005*  Quadros Réis 6 719 2 942 4 483  0,000* % 0,4 0,2 0,2 0,000* N.º objetos 8,6 6,8 7,6 0,001*  Roupa de casa Réis 71 887 43 689 55 193  0,158 % 4,0 2,7 3,2 0,007* N.º objetos 79,5 103,1 93,5 0,013*  Roupa de vestir Réis 36 358 16 680 24 708 0,000* % 3,6 1,9 2,6 0,001* N.º objetos 35,7 50,4 44,4 0,014*  Louças e utensílios Réis 20 937 16 483 18 300 0,138 % 1,6 1,0 1,2 0,090 N.º objetos 60,7 146,3 111,4 0,015*  Livros Réis 24 617  3 916  12 362 0,562 % 0,4 0,3 0,3 0,543 N.º objetos 32,7 28,6 30,3 0,356  Armas Réis 461 494 481 0,822 % 0,1 0,1 0,1 0,831 N.º objetos 0,2 0,3 0,3 0,759   Fonte: 375 inventários post mortem, Letras A e V.
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Quadro 16 - Valor médio das categorias de consumo nos períodos de 1755-1792 e 1793-1836 nas diferentes categorias socioeconómicas (1750=100)  Categorias socioeconómicas Categoria de objeto A Grupo Popular  B Grupo intermédio tendencialmente remediado  C Grupo intermédio remediado  D Grupo intermédio rico  E Grupo intermédio  Tendencialmente muito rico F Grupo intermédio muito rico  G Fidalgos e altos dignitários  A B A B A B A B A B A B A B  Joias Réis 21 765 9 119 43 268 10 632 84 589 19 038 128 599 47 880 175 352 49 895 362 155 281 349 502 358 166 810 % 11,3 5,3 8,7 2,3 6,2 1,5 4,6 1,9 3,0 0,9 2,5 1,1 3,5 3,4  Baixela Réis 3 260 6 512 9 932 13 804 17 297 22 882 55 493 49 737 61 624 58 293 174 364 205 722 214 629 168 108 % 1,3 3,8 2,4 3,9 1,2 1,9 1,8 1,7 0,9 1,1 1,3 1,0 2,0 3,6  Mobiliário Réis 15 068 13 574 27 259 19 529 29 184 27 429 65 714 48 695 75 587 64 251 148 605 144 818 417 859 113 835 % 9,8 8,2 6,9 7,6 2,3 2,2 2,3 1,7 1,2 1,2 1,2 0,7 4,0 2,1  Quadros Réis 596 565 2 112 701 1 579 567 33 807 1 708 5 433 895 5 022 5 446 14 167 22 535 % 0,4 0,3 0,5 0,4 0,1 0,0 0,9 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,3  Roupa de casa Réis 11 865 10 400 25 329 14 461 32 879 23 041 64 454 41 104 72 640 52 970 164 637 112 584 487 889 104 733 % 7,2 6,1 5,9 4,2 2,5 1,8 2,2 1,4 1,2 1,0 1,3 0,6 5,6 2,1  Roupa de vestir Réis 11 158 9 224 28 696 9 494 29 869 12 331 42 053 19 072 50 254 19 595 69 282 21 284 76 747 50 695 % 7,6 5,5 6,1 2,8 2,3 1,0 1,4 0,7 0,9 0,3 0,6 0,1 1,1 1,3  Livros Réis 103 0 3 340 594 1 481 1 164 8 412 1 422  2 087 4 065 1 216 2 496 487 183 41 769 % 0,1 0,0 0,8 1,0 0,2 0,1 0,3 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 3,6 1,1  Louças e utensílios Réis 4 863 3 473 12 000 4 932 7 337 5 548 19 721 18 919 16 958 17 847 38 980 47 074 157 617 34 715 % 3,5 2,0 2,7 1,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,3 0,3 0,3 0,2 1,2 0,8  Armas Réis 336 0 147 184 674 143 38 971 245 518 548 658 2 923 2 269 % 0,3 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 Fonte: 375 inventários post mortem, Letras A e V. 
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 É também notória uma diminuição do peso relativo que as joias detêm no património, do número médio de adornos descritos nos inventários e da percentagem de inventários a incluir pelo menos uma joia, que cai quatro pontos percentuais. Refira-se que as diferenças do valor médio e do peso relativo, apuradas com base na comparação de médias, são estatisticamente significativas.  Por outro lado, se considerarmos o valor médio pelo qual é avaliada a baixela, verificamos que, com exceção dos grupos intermédios rico e tendencialmente muito rico (D, E) e do dos fidalgos e altos dignitários, este aumenta, assim como, excetuando os grupos intermédios tendencialmente muito rico e muito rico (D e F), o peso médio que representa no património dos indivíduos. No caso da baixela, ao contrário do que acontece com as joias, o número de inventários que incluem pelo menos um item aumenta sete pontos percentuais, bem como o número médio de objetos por inventário, que sobe de 21,0 para 39,4.  Outro fenómeno transversal a todos os grupos é a diminuição do valor médio da roupa de vestir, cujo peso relativo no património, com exceção do grupo dos fidalgos e altos dignitários, tende a decrescer. No entanto, paradoxalmente, em todos os grupos o número de itens aumenta, o que pode ser visto como uma consequência da revolução industrial entretanto ocorrida em alguns países europeus e do seu impacto nos preços de alguns produtos têxteis.  Muito embora o número médio de móveis e itens de roupa de casa tenha aumentado em quase todos os grupos, o valor médio pelo qual são estimados os bens destas duas categorias decresceu ligeiramente em todos os grupos e de forma abrupta no dos fidalgos e altos dignitários. O mesmo se aplica ao peso relativo destas duas componentes do consumo no património. As únicas exceções são o grupo intermédio tendencialmente remediado (B), cuja percentagem média representada pelos móveis sobe de 6,9% para 7,6% e o grupo E que se mantém nos 1,2%.  Importa destacar o reduzido número de agregados cujo inventário inclui a descrição e avaliação de livros (16%), e que deve ser visto à luz do que anteriormente se referiu quando debatemos as limitações da fonte. Discutiremos a fiabilidade desta percentagem mais à frente, quando nos debruçarmos especificamente sobre a casa como espaço de consumo. No entanto, é importante destacar a clara associação entre a posse de livros, ou melhor, a constituição de bibliotecas, e o estatuto social. De fato, 66,7% dos fidalgos e altos dignitários (grupo G) declara livros, um valor claramente superior a todos os outros grupos em análise. O próprio valor médio de avaliação dos livros neste grupo é claramente superior aos demais, sendo a diferença das 
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médias estatisticamente significativa, o que torna este consumo socialmente distintivo. Esta situação decorre do facto deste tipo de consumo ter bastante expressão no património da categoria socioprofissional dos profissionais liberais em geral, e dos desembargadores em particular, grupo bastante profissional representado na categoria G. A este propósito refira-se que os livros representavam em média 2,6% da fortuna dos profissionais liberais, um valor claramente superior a todos os outros.  Afigura-se-nos também como digno de nota o decréscimo verificado nos quadros, onde incluímos pinturas e gravuras. De fato, a diminuição do valor médio pelo qual são avaliados, da proporção que representam no património, assim como do número médio de quadros por inventariante, sendo as diferenças estatisticamente significativas, leva-nos a pensar que esta foi uma componente da cultura material em que se registou um desinvestimento. Excetuando o grupo dos fidalgos e altos dignitários, onde o valor médio investido e o peso relativo dos quadros aumentou, a tendência é de uma forma geral comum e, por conseguinte, socialmente transversal ao grupo socialmente mais desfavorecido e a todos as camadas dos grupos intermédios. Estes dados mostram que esta componente do consumo tende a afirmar-se como socialmente distintiva, demarcando a camada com estatuto social superior das demais. Voltaremos a este ponto.  Por outro lado, do primeiro para o segundo período de análise, a louça e os utensílios domésticos, onde estão incluídos itens relacionados com a preparação e armazenamento de alimentos, iluminação e higiene, tendem a representar uma menor proporção do património e o valor médio pelo qual são estimados diminui. Isto apesar do número médio de itens mais do que duplicar. A tendência é transversal a todos os grupos. Contudo, uma análise mais circunstanciada mostra que o aumento no número de objetos é residual na categoria A, bastante evidente nas camadas intermédias e na de estatuto social superior, com particular incidência nas categorias D, E, F e G, onde o incremento é de facto muito expressivo.   É nesta categoria de objetos, em especial, que podemos falar numa “revolução no 

consumo”. De fato, os utensìlios de cozinha conhecem um incremento no seu número, mas, 

sobretudo, na sua especialização. O “serviço”, por exemplo, a existir, define-se pela diversificação e especificidade de objetos, respondendo a novos hábitos de consumo que requerem novos instrumentos (chocolateiras, bules, cafeteiras, etc.). Podemos considerar que, como nota Daniel Roche, a mesa conhece agora muitas situações sociais, estando rodeada por um número crescente de móveis e acessórios, louça, talheres, toalhas, através dos quais se 
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transfigurava em relações sociais.599 Por outro lado, os materiais tendem a diversificar-se com a difusão do uso da porcelana, do vidro e da prata, que se sobrepõem ao uso de outros materiais, como o estanho.  Em síntese, considerando apenas o total investido no recheio da casa, os dados parecem apontar para um cenário em mutação. Os dados até agora recolhidos apontam para um novo paradigma de consumo, que passa pela valorização da casa como espaço de conforto e sociabilidade. As evidências da presente amostra confirmam esta ideia. Tome-se, o exemplo das joias, que têm como contraponto a baixela, e que, por sua vez, está intimamente ligada ao consumo de novos produtos, como o chá, café, chocolate e açúcar. Sintomática de um hipotético desinteresse relativamente aos objetos que se expõem ao olhar público é também a quebra no investimento na roupa de vestir comum a todas as camadas intermédias, da qual apenas não participam os fidalgos e altos dignitários (G). Esta alteração pode, em última instância, ser vista como um indício da tendência do homem urbano se defender do público através da reclusão na esfera privada, como defesa face ao aumento populacional na cidade, resultante da migração do campo para cidade, e que teve como consequência o esbater das definições geográficas de classe no interior das cidades, de que fala Richard Sennett.600  ***   Para concluir, recuperamos a pergunta que constituiu o nosso ponto de partida. Existe uma composição do património e um padrão de consumo associados às camadas intermédias? Os dados recolhidos e o tratamento quantitativo a que foram submetidos com vista a analisar a composição do património levam-nos a concluir que existem diferenças significativas entre os grupos. Vimos que no grupo popular (A), os bens móveis tinham um peso semelhante ao grupo intermédio tendencialmente remediado (B), mas incomparavelmente superior ao dos outros grupos, representando mesmo a segunda componente mais expressiva do seu património. Por outro lado, no grupo popular (A), as dívidas ativas tinham um peso muito inferior aos restantes grupos. Estes dois dados indicam que o limiar mínimo estabelecido para definir os grupos intermédios se revelou ajustado, uma vez que essa fronteira tem tradução na configuração                                                  599 Daniel Roche, História das Coisas Banais: Nascimento do Consumo nas Sociedades Tradicionais (Lisboa: Editorial Teorema, 1998), 233. 600 Richard Sennett, The Fall of Public Man (Nova Iorque: W. W. Norton & Company, 1992). 
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singular da composição da riqueza, do grupo que definimos como popular (A).   Entre os grupos intermédios verificou-se uma relativa homogeneidade nos valores médios e pesos das diversas componentes da riqueza. Não obstante, no seu seio foi possível demarcar o grupo intermédio muito rico (F), que se destacou das demais pelo valor médio e peso relativo médio que as apólices representam no seu património, bem como pelo valor médio do dinheiro, das dívidas ativas e dos instrumentos do ofício e mercadorias.   Por outro lado, registaram-se diferenças estatisticamente significativas no valor médio de avaliação do recheio da casa, dos semoventes e dos objetos de ouro e prata nos inventários pertencentes a agregados com estatuto social mais elevado (G). Muito embora, nesta última componente, este grupo fosse secundado pelo grupo intermédio mais rico (F).  Quando confrontamos o investimento das diferentes categorias socioeconómicas nas diferentes componentes do património móvel, não obstante verificarmos que estas são bastante correlacionadas com o nível de riqueza, foi possível detetar diferenças estatisticamente significativas. A comparação múltipla de médias permitiu verificar que, apesar das camadas A, B, C, D e E corresponderem a um conjunto relativamente homogéneo em relação ao total despendido nas várias categorias de consumo, verificaram-se diferenças significativas que permitem opor estes grupos ao dos fidalgos e altos dignitários (G) e ao grupo intermédio mais rico (F), e, por vezes, mesmo estes dois entre si.   Verificamos que os fidalgos e altos dignitários (G) se destacam claramente dos demais pelo valor médio investido em armas e livros, bem como no número médio de livros, armas e peças de roupa de vestir; têm um comportamento diferenciado de consumo relativamente a todos os grupos, mas semelhante ao grupo intermédio muito rico (F), quanto ao valor médio investido nas joias e na baixela, assim como no número médio de objetos que a compõem, no número de itens de roupa de casa e mobiliário. Importa destacar que, relativamente ao valor médio pelo qual é estimada a roupa de casa e o mobiliário, os altos dignitários destacam-se do grupo intermédio muito rico (F), que por sua vez se demarca de todos os outros. Estas diferenças permitem concluir que há indícios da existência de um padrão de consumo diferenciado associado à generalidade dos grupos intermédios, que apresenta semelhanças com o grupo economicamente mais desfavorecido, do qual se distinguem os grupos intermédio muito rico (F), maioritariamente constituído por negociantes, e o grupo dos fidalgos e altos dignitários.   Relativamente à proximidade que, em alguns aspetos do consumo, detetamos relativamente a estes dois grupos (F e G), esta pode ser vista como um indicador do fenómeno 
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de mimetização, sintomático de uma tentativa de aproximação aos indivíduos com estatuto mais elevado. Os inventários dos indivíduos mais ricos podem estar a espelhar uma estratégia de ascensão social que consiste na aproximação do padrão de consumo dos altos dignitários, como de resto, a própria compra de ações, pode ser perspetiva como uma estratégia de ascensão 
social, na medida em que representa um “atalho” no acesso às ordens militares. No entanto, é necessário ter cautela nesta visão redutora das tendências de consumo.  Importa relevar que os dados revelaram uma tendência transversal a todos os grupos na qual os grupos intermédios, como os definimos, participam que consiste no maior investimento nos bens destinados ao uso doméstico por oposição aos objetos destinados ao uso na esfera pública, como sejam a roupa e as joias e que na nossa opinião são sintomáticas do avanço do processo de privatização. Não obstante tratar-se de uma tendência transversal, esta mudança no padrão de consumo parece ter mais expressão nos grupos intermédios. À guiza de conclusão, consideramos que as hipóteses de identificação de um padrão de consumo associado aos grupos intermédios não se esgotam aqui. Conhecer as camadas intermédias passa por conhecer a estrutura e o pano de fundo da vivência quotidiana, isto é, o habitat, nomeadamente, as formas de propriedade e as tipologias mais comuns, a forma como os indivíduos e agregados organizavam e moldavam o espaço de acordo com as necessidades e a forma como este materializava distâncias sociais e económicas. É este o móbil do próximo capítulo. Partindo da descrição das casas procuraremos identificar as tipologias de edifícios habitacionais característicos do período em análise, proceder à análise da compartimentação interna dos fogos e à sua caracterização funcional. O fim último de toda a análise consiste, como dissemos, em perceber o papel da casa enquanto mecanismo de diferenciação social.   
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6 A CASA: ESPAÇO DE HABITAÇÃO  
“A casa é sempre o produto de uma grande multiplicidade de elementos inter-relacionados, reflectindo condições naturais e históricas, técnicas, estrutura económica e social, profissões, conceitos de família, gostos, mentalidade e até certos sentimentos, em especial sentimentos de grupo, das pessoas que as constroem e 

habitam”.601     A casa está no centro da vida quotidiana das pessoas. Ela mereceu desde cedo a atenção por parte dos legisladores que aprovaram um conjunto de determinações no sentido de a tornar um espaço de proteção inviolável.602 A sua importância para o bem-estar dos indivíduos foi salientada, por exemplo, pelo escritor António Lopes da Veiga, que sublinhou o seu caráter de 
refúgio pelo facto de facultar “el necesario i comodo abrigo contra las inclemencias de los 
tempos” e reconheceu que “las comodidades domesticas son el fundamento, i alma de las demàs; que si en su casa le faltan, ninguna de las que pueda hallar fuera della llenaràn este vazio”. O autor adverte para a necessidade de uma moradia asseada, cómoda e ajustada à 
famìlia, afirmando que “La vivienda, i la familia, conviene que se conformem”.603 Como viviam os agregados das camadas intermédias urbanas lisboetas? Como eram as suas casas? Em que medida se distinguiam das das outras camadas sociais? Para responder a estas questões, teremos de fazer uma incursão sobre a arquitetura civil. Versaremos ao longo das próximas páginas sobre construção corrente e erudita em contexto urbano, procurando identificar as tipologias dominantes nos grupos intermédios e detetar semelhanças e diferenças relativamente aos restantes grupos sociais. Naturalmente, que a tarefa está mais facilitada quando pretendemos comparar com os palácios e habitações das camadas mais ricas que tendem a polarizar a atenção dos historiadores e historiadores da arte. Por oposição, os estudos sobre a construção corrente das camadas mais pobres são muito menos abundantes.                                                  601 Ernesto Veiga de Oliveira; Fernando Galhano, “Casas do Porto”, Separata de Douro Litoral - Boletim da Comissão de Etnografia e História , 8.ª série, VII-VIII (1958): 2.  602 Sobre este assunto leia-se, Luísa Trindade, A Casa Corrente em Coimbra: Dos Finais da Idade Média aos Inícios da Época Moderna (Coimbra: Câmara Municipal de Coimbra, 2002), 110-111. 603 António Lopes da Veiga, Heraclito i Democrito de Nuestro Siglo (Madrid: Diego Díaz de la Carrera, 1641), 113-114.  
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A casa constitui o objeto de estudo do presente capítulo, ao longo do qual iremos analisar as habitações que serviram de abrigo aos indivíduos e agregados que constituem a nossa amostra, observando-as sob diversas perspetivas. Procuraremos num primeiro momento aferir as formas de propriedade dominantes, ou de outra forma, os diferentes tipos de vínculos que ligavam os indivíduos às suas casas, bem como sistematizar os valores da sua avaliação, para aferir se estes dois elementos constituem fatores de diferenciação social. Num segundo momento, procuraremos caracterizar as casas do ponto de vista da tipologia e número de andares, número de divisões, organização espacial interna e especialização funcional, por forma a perceber a materialidade das condições de existência dos indivíduos.  Pretende-se analisar a diversidade de soluções ao nível da habitação urbana em Lisboa na segunda metade do século XVIII e inícios do século XIX, e analisar o papel da habitação enquanto mecanismo de diferenciação social, sublinhando a sua dimensão cenográfica, de suporte de comunicação com o exterior, sinal de distinção social, económica e cultural. Para tal, a casa urbana será abordada partindo de dois vetores de análise fundamentais: as formas de propriedade e de habitação ou, por outras palavras, possuir e habitar. Com vista à prossecução deste objetivo propomo-nos analisar a habitação de um largo espectro social representado na nossa amostra, constituída por 375 inventários de bens, dando particular enfâse às camadas intermédias, principal objeto do presente estudo. Na segunda parte do capítulo, através de estudos de caso, procuraremos complementar a profícua perspetiva arquitetónica com uma abordagem histórica que ligue as casas, enquanto património, aos indivíduos que as habitaram, analisando a casa quanto à inserção urbana, à sua dimensão económica, social e material, na medida em que procuramos reconstituir e obter uma imagem da sua ocupação, da sua espacialidade e materialidade.   6.1 O estudo da habitação em Portugal   A história da arquitetura em Portugal lateralizou durante muito tempo o tema da habitação corrente, centrando-se nos edifícios de prestígio, que se destacam pela singularidade, volume e dimensão física e simbólica, negligenciando a casa corrente que retira a sua força, não do caráter excecional, mas da sua normalidade e repetição. Nos últimos 30 anos esta tendência tem-se alterado com o aparecimento de estudos que 
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têm contribuído para avançar e aprofundar o conhecimento sobre esta temática.  Atentemos aos principais contributos nesta matéria. Centrando a análise na cidade de Lisboa e cingindo-a ao período Moderno, salientamos em primeiro lugar o trabalho percursor de José-Augusto França, que abordou a arquitetura da reconstrução pombalina nos seus aspetos urbanísticos, construtivos e de habitação corrente.604 Merece igualmente destaque o trabalho de Hélder Carita que, em 1990, desenvolveu um amplo levantamento da arquitetura do Bairro Alto com início no século XVI, apresentando tipologias de plantas e alçados, materialidades e pormenores construtivos, caracterizando exaustivamente a estrutura urbana, o edificado e as práticas construtivas correntes.605 Por outro lado, em 1992, Nuno Luís Madureira, com base numa amostra de inventários e numa metodologia que partiu da descrição dos móveis contida na fonte e passou pela programação informática, procurou detetar padrões de especialização funcional nas habitações de diferentes grupos socioprofissionais. Partindo da mesma fonte, este historiador dedicou também atenção ao mobiliário que compunha os interiores domésticos lisboetas nos finais do Antigo Regime.606 Publicado em 1994, O Livro de Lisboa, coordenado por Irisalva Moita, contou com a colaboração de vários autores que abordaram a evolução do território construído, do urbanismo e do edificado desde a Pré-história até ao século XX.607 Em 1995, Teotónio Pereira e Irene Buarque, com base numa seleção de edifícios ainda existentes e na observação das características exteriores dos edifícios, traçaram um panorama da evolução da habitação corrente plurifamiliar em Lisboa, sistematizando as principais soluções, atendendo ao tipo de construção, à época, bem como aos estratos da população a que se destinavam.608  Os trabalhos desenvolvidos por Maria Helena Barreiros são também de grande 
importância, atendendo a que a autora, no seu artigo “Casas em cima de casas”, deu um contributo para a compreensão da divisão espacial e especialização funcional nos prédios de rendimento e, mais recentemente, numa publicação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa                                                  604 José-Augusto França, Lisboa Pombalina e o Iluminismo (Lisboa: Bertrand Editora, 1987). 605 Hélder Carita, Bairro Alto: Tipologias e Modos Arquitectónicos (Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 1990). Em 1999, o mesmo autor lança novas pistas para a compreensão dos modelos urbanísticos nos finais do século XV e inícios do século XVI. Idem, Lisboa Manuelina e a Formação de Modelos Urbanísticos da Época Moderna (1495-1521) (Lisboa: Livros Horizonte, 1999). 606 Nuno Luís Madureira, Cidade: Espaço e Quotidiano (Lisboa 1740-1830) (Lisboa: Livros Horizonte, 1992), 113-150 e 151-248. 607 Irisalda Moita, coord., O Livro de Lisboa (Lisboa: Livros Horizonte, 1994). 608 Nuno Teotónio Pereira; Irene Buarque, Prédios e Vilas de Lisboa (Lisboa: Livros Horizonte, 1995). 
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sobre o seu património edificado, apresentou uma caracterização dos prédios de rendimento entre o joanino e o tardo pombalino.609 De salientar também a tese de doutoramento de Joana Cunha Leal e a de mestrado de Catarina Wall Gago, que analisaram o prédio de rendimento pombalino.610 Da maior relevância são também as teses de mestrado de Ana Rita Valadas Gonçalves, Habitação plurifamiliar “não-
pombalina”: Casos de estudo em Lisboa entre os séculos XVII e XIX;611 de Joana Matoso, A habitação corrente da época pré-industrial em Lisboa: o caso do Bairro da Madragoa;612 de Maria Rocha Pinto, A habitação corrente de época pré-industrial em Lisboa: o caso do Bairro da Bica;613 e de Ana Rosado, A habitação característica do Antigo Regime na encosta de Santana: tipologias e modos de habitar.614 Nestas dissertações, desenvolvidas no âmbito do mestrado integrado em Arquitetura do Instituto Superior Técnico, sob orientação de João Vieira Caldas, as autoras procederam ao estudo do enquadramento, dos aspetos arquitetónicos, materiais e técnicas de construção de edifícios do século XVII e XVIII ainda existentes no espaço urbano lisboeta, procurando reconstituir fachadas, sistemas de circulação vertical, áreas, plantas, bem como a organização espacial e funcional dos fogos. Mais recentemente, num artigo conjunto, João Vieira Caldas, Maria Rocha Pinto e Ana Rosado deram um contributo para o conhecimento das características dos prédios de rendimento na primeira metade do século XVIII, dando particular relevo aos edifícios que compreendiam dois fogos por piso.615 Por outro lado, o segundo volume da obra História da Vida Privada veio facultar uma visão global dos espaços da vida privada, das sociabilidades e das relações familiares no período                                                  609 Maria Helena Barreiros, “Casas em cima de casas: apontamentos sobre o espaço doméstico da Baixa 
Pombalina”, Monumentos, n.º 21 (2004): 88-97; Idem, “Prédios de rendimento entre o joanino e o tardopombalino”, in Património Arquitectónico: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Lisboa: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 2010), vol. II, tomo 1, 16-39. 610 Joana Cunha Leal, “Arquitectura privada, polìtica e factos urbanos em Lisboa: da cidade pombalina à cidade 
liberal” (tese de doutoramento, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2005); Catarina Wall Gago, “Habitação na Baixa Pombalina: Análise de tipos e estudo de intervenções” (tese de mestrado, Lisboa, Instituto Superior Técnico, 2007). 611 Ana Rita Valadas Gonçalves, “Habitação plurifamiliar „não-pombalina‟: Casos de estudo em Lisboa entre os 
séculos XVII e XIX” (tese de mestrado, Lisboa, Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, 2011). 612 Joana Matoso, “A habitação corrente da época pré-industrial em Lisboa: o caso do Bairro da Madragoa” (tese de mestrado, Lisboa, Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, 2013). 613 Maria Rocha Pinto, “A habitação corrente de época pré-industrial em Lisboa: o caso do Bairro da Bica” (tese de mestrado, Lisboa, Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, 2013). 614 Ana Rosado, “A habitação caracterìstica do Antigo Regime na encosta de Santana: tipologias e modos de habitar” (tese de mestrado, Lisboa, Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, 2013). 615 João Vieira Caldas; Maria Rocha Pinto; Ana Rosado, “O prédio de rendimento Joanino”, Cadernos do Arquivo Municipal, 2.ª série, n.º 1 (2014): 130-156. 
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Moderno.616  Para o conhecimento da casa nobre em Lisboa, importa destacar a tese de mestrado de 
Pedro Durand e o projeto de investigação “A Casa Senhorial em Lisboa e no Rio de Janeiro 
(séculos XVII a XIX). Anatomia dos Interiores”, coordenado por Isabel Mendonça, no âmbito do qual se produziram vários estudos que representam um forte contributo para o conhecimento dos aspetos arquitetónicos e decorativos das casas senhoriais lisboetas entre os séculos XVII e XIX.617 Todos estes trabalhos têm permitido trazer luz a um objeto de estudo durante muito tempo negligenciado. O conhecimento sobre os modelos habitacionais do Antigo Regime é hoje mais profundo e sistematizado e a sua relevância reconhecida. Hoje já não se duvida que a casa corrente urbana, desprovida de interesse artístico, e a habitação erudita, bem como os seus interiores constituem importantes objetos de estudo, afigurando-se elementos-chave para o conhecimento da vida e do quotidiano da população citadina. O presente trabalho procurará refletir e ter em conta os resultados destes estudos. No entanto, assumimos uma natureza diversa, que decorre de um enfoque e ponto de partida também ele diferente. Debruçar-nos-emos sobre a casa urbana partindo dos inventários de bens e das descrições das casas neles incluídas. Refira-se que esta fonte documental se revelou de indiscutível interesse, abrindo possibilidades para um melhor e mais profundo conhecimento do quotidiano das camadas populares e intermédias e superiores, na medida em que permite unir três polos essenciais de investigação, as pessoas, as suas casas e os objetos que constituíam o seu recheio e que compunham o espaço doméstico. Os inventários têm potencial enquanto ponto de partida para o estudo das formas de habitar e da habitação em si, porque, por um lado, elencam todos os imóveis em relação aos quais os inventariados tinham algum direito ou relação de propriedade, incluindo aqueles em que habitavam, por outro, descrevem frequentemente entre as dívidas passivas e despesas os débitos ou pagamentos referentes a rendas de casas.                                                  616 Nuno Gonçalo Monteiro, coord., A Idade Moderna, vol. 2 de História da Vida Privada em Portugal, dir. José Mattoso (Lisboa: Círculo de Leitores; Temas e Debates, 2011). 617 Pedro Durand, “A casa nobre pré-joanina em Lisboa. Caso de estudo: O Palácio do “Bichinho de Conta” (tese de mestrado, Lisboa, Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, 2012). Chamamos particular atenção para os estudos desenvolvidos por João Vieira Caldas e Maria João Pereira; Hélder Carita; Cristina Costa Gomes e Isabel Murta Pina; e Maria João Ferreira. Cf. Isabel Mendonça; Hélder Carita; Marize Malta, coord., A Casa Senhorial em Lisboa e no Rio de Janeiro: Anatomia dos Interiores (Lisboa; Rio de Janeiro: Instituto de História da Arte - Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa; Escola de Belas Artes - Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2014). 
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Relativamente aos imóveis destinados à habitação, e no que diz respeito às tipologias, os louvados recorrem a um léxico genérico. Na maioria das vezes os avaliadores usam apenas a 
expressão “propriedade de casas” acrescida do adjetivo “terreas” ou, no caso das construções em altura, de uma descrição dos vários pavimentos. Existem, contudo, referências a barracas, quintas, casas nobres e o termo palácio é usado uma vez. A descrição centra-se sobretudo na localização do imóvel, no número de pisos, de fogos, e de divisões que compõe cada fogo, no regime de propriedade, rendimento e, se for o caso, no valor da pensão de foro e proporção do laudémio. Os louvados referem ainda a existência de outros elementos passíveis de valorizarem a casa, tais como a presença de quintal, poço ou anexos. Em suma, podemos afirmar que a descrição é bastante completa, centrando-se nos elementos que poderiam condicionar e influenciar a determinação do seu valor. Em muitos casos fornecem as confrontações e, por vezes, referem se era ou não ocupado pelo inventariante. Apesar de a fonte ter limitações, como o facto de não existirem referências a medições e as alusões aos materiais de construção e técnicas utilizadas, assim como às funções das divisões serem breves e esparsas, todos os dados foram coligidos e serão utilizados para traçar um panorama da habitação dos indivíduos que constituem a nossa amostra.  6.2 Formas de propriedade e modos de habitar em Lisboa (1755-1836)618 6.2.1 Tipos de propriedade e a relação com o espaço  Sílvio Conde refere que o étimo latino de habitar, habito, é um frequentativo de habeo 
que, segundo o autor, “denota „ter, possuir, ser, estar senhor de, conter, encerrar, abranger, 
exibir‟, habitual e repetidamente”.619 Sintomático da enorme riqueza semântica da expressão é o facto de esta ser passível de ser aplicada a uma multiplicidade de formas de morar, que passam por diferentes tipos de propriedade e de relação com o espaço. Atentemos às formas de habitar que conseguimos identificar na análise da fonte. Como veremos em seguida, uma das formas mais comuns de habitar consiste em viver                                                  618 Embora com modificações no que diz respeito às categorias de análise, esta parte do presente capítulo encontra-
se publicada em Andreia Durães, “Modos de habitar em Lisboa (1755-1836)”, Tiempos Modernos, vol. 8, n.º 32 (2016): 358-385. 619 Sílvio Conde, Construir, Habitar: A Casa Medieval (Braga: CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, 2011), 13. 
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numa casa arrendada. É sabido que o arrendamento nos remete para a cedência do usufruto de um imóvel por um período de tempo curto, normalmente anual. Neste caso, os indivíduos não são donos efetivos do espaço que ocupam, mas têm pleno usufruto do mesmo, gozam de total liberdade na gestão do espaço, decidem sobre as suas funções, dispõem sobre a sua organização e programa decorativo.  Outra das formas de propriedade bastante disseminada consiste em possuir casa própria o que, no caso da propriedade livre, passa por ter o domínio pleno sobre o bem e, no caso dos aforamentos e emprazamentos, por deter o domínio útil sobre o mesmo. No entanto, nem sempre habitar implica possuir ou ter alguma espécie de vínculo jurídico em relação ao espaço de residência. Vejamos o caso da coabitação. O maior constrangimento neste caso consiste na privação da capacidade de decidir sobre o espaço da casa ou do espaço no qual se habita. O indivíduo pode adquirir objetos, mas não tem o poder de os dispor livremente no interior doméstico, porque está confinado a um espaço sobre o qual, em princípio, a capacidade de decisão ou intervenção é reduzida ou nula.  Antónia Joaquina, por exemplo, que, quando faleceu, em 1824, se achava divorciada de Gregório de Castro, cozinheiro, possuía um imóvel para habitação na freguesia de Santa Engrácia mas, segundo consta no inventário, morava no Largo do Chafariz de Dentro com a sua irmã, Maria do Rosário e seu cunhado, Francisco Pereira de Melo.620 Muitos indivíduos, como os criados, viviam sob o teto de outra pessoa. É essa a sorte de Ana Joaquina de Abreu, governanta de Gaspar Lourenço Perdigão, que vivia na casa do seu patrão no Arco do Cego; de António José, criado, que se depreende morar em casa do porteiro-
mor, onde terá falecido “nas ruìnas do terramoto”; e de António Rodrigues Bicho, cozinheiro, que morava na freguesia de Santa Isabel, nas “casas de morada do Armeiro-mor”.621 A maioria viveria confinada a um quarto. Outros não teriam qualquer espaço reservado para si, dormindo, por exemplo, na cozinha. A sua sorte e as suas condições dependeriam em grande medida da função desempenhada e da condição social e económica do empregador. De qualquer forma, é sabido que, muitas vezes, numa casa com mais do que um andar os aposentos para os criados situar-se-iam no rés do chão, sublinhando através do espaço a diferença entre servido e servidor.  Na casa de António Gonçalves Branco, que tinha estância de carvão, falecido em 1818,                                                  620 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 57, n.º 4, apenso 2, fls. 6-9. 621 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 33, n.º 5; maço 64, n.º 5; maço 158, n.º 7. 
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essa separação é clara.622 A propriedade, sita na freguesia de Nossa Senhora da Pena, constava de rés do chão, dois andares e águas-furtadas e era ocupada na totalidade pelo falecido. O piso 
térreo contava com três divisões, “servindo de cocheira, cavalharice e palheiro, tendo em parte seu sotão" e com a entrada da escada de acesso aos andares, onde tinha dois compartimentos, 
um dos quais “para criado”.623 O mesmo acontece na habitação do Doutor António Máximo Lopes, cavaleiro da Ordem de Cristo e advogado da Casa da Suplicação, na Rua das Escolas Gerais, que era ocupada na totalidade pelo seu agregado. Neste caso, o rés do chão constava de uma loja de entrada, onde se localizava a escada e um pequeno quarto para criados, bem como uma cocheira. O restante imóvel era constituído por um primeiro andar com oito divisões e uma despensa e um segundo, que se deduz ter doze divisões, uma das quais funcionava como oratório, um quintal com casa de arreios, cavalariça e palheiro.624  Mas a coabitação não era uma forma de habitação específica das camadas menos favorecidas. Segundo se depreende do inventário, em 1796, Dona Joana Cabral da Cunha Godolfim Laroca, Dona da Câmara da Rainha, viúva e inventariante de António da Cunha Sousa Pereira Teles, escrivão da Chancelaria da Casa da Suplicação, por exemplo, vivia no palácio da Rainha em Queluz. Nesta família, fica bem claro que num mesmo agregado, poderiam coexistir diferentes formas de habitar. A inventariante e as suas filhas, Dona Maria da Penha de França, de 18 anos, Dona Hermínia José, de 16 anos e Dona Maria do Carmo, de 14 anos, viviam no Paço. O filho mais velho, Luís da Cunha Sousa de Vasconcelos, de 18 anos, era estudante na Universidade de Coimbra. O inventariado, por sua vez, ao que tudo indica, vivia num quarto arrendado.625 É o que se pode apurar a partir do inventário, no qual não só a viúva requer que se proceda ao leilão dos bens, por forma a evitar pagar a renda das casas que os referidos bens ocupavam, como também se declara que o falecido devia 96 000 réis da renda anual de um 
“quarto grande” e 20 000 réis de um outro quarto “das casas que ocupou”.626 Há ainda a considerar que em algumas famílias, alguns membros, incluindo um dos cônjuges, viviam em instituições. É o caso, por exemplo, de Dona Caetana Luísa Xavier da Silva, viúva de António Peixoto de Almeida e Silva, proprietário e cavaleiro da Ordem de Cristo que, na data do falecimento do seu marido, se encontrava no Recolhimento de Rilhafoles de onde saíra                                                  622 Estância corresponde a um local onde se guarda lenha ou madeira para vender. António de Moraes Silva, Diccionario da Lingua Portugueza (Lisboa: Tipografia Lacerdina, 1813), vol. 1, 771. 623 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 41, n.º 4. 624 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 21, n.º 1. 625 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 4, n.º 6, fls. 3-4. 626 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 4, n.º 6.  
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“para as casas […] onde se achava a coherdeira sua filha Dona Teodora Herculana Peixoto de 

Almeida que vivia nas mesmas casas em companhia do dito pai”.627  6.2.2 Tipos de propriedade dominantes  Com vista à prossecução do primeiro objetivo – determinar as formas de propriedade dominantes – procedemos à análise das dívidas passivas e despesas, procurando recolher informações relativas a débitos ou pagamentos referentes a rendas de casas. Nos bens de raiz perscrutámos entre as propriedades elencadas se alguma seria ocupada pelo agregado. É importante referir que, sempre que os louvados ao descreverem as casas referiram que os imóveis eram ocupados, no todo ou em parte, pelo inventariado ou inventariante, a nossa tarefa ficou facilitada. No entanto, o facto de os louvados não aludirem à ocupação do imóvel por parte do inventariado ou inventariante não significa que os seus proprietários não residissem nele. Senão vejamos: no testamento de António Alves, contratador de carvão, este refere-se especificamente à casa em que vivia, sita em Penabuquel, freguesia de Santo Estevão de Alfama.628 No entanto, aquando da descrição desta casa para efeitos de avaliação, os louvados não referem que o inventariado era aí morador. Este e outros exemplos semelhantes legitimam a metodologia adotada que passou pelo cruzamento da informação relativa à morada do inventariado com a localização das casas facultada na descrição dos louvados. Assim, sempre que a localização de uma habitação coincidiu com a morada do seu proprietário e, por outro lado, não havia no seu rol de dívidas passivas e despesas, débitos decorrentes de locação de casas, assumimos que esta era ocupada pelo seu proprietário, muito embora, nestes casos, não saibamos se a ocupava total ou parcialmente. Para efeitos de análise, nos casos em que, como vimos, se verifica a coexistência de diferentes tipos de propriedade, optámos como critério considerar somente a forma de habitação de um dos elementos do casal, o inventariado. Na esmagadora maioria dos inventários analisados, quando os agregados são                                                  627 Cf. ANTT, Habilitações da Ordem de Cristo, Letra A, maço 11, doc. 5; ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 141, n.º 1, fl. 12. 628 Informação corroborada na aprovação do testamento. Apesar de não estar devidamente assinalado, o Arco do Penabuquel corresponde a uma das antigas portas da muralha Fernandina de Lisboa, com a qual o edifício contíguo, onde morou António Alves, confrontava. Cf. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 64, n.º 3; http://alfamadowntown.blogspot.pt/2006/08/beco-do-penabuquel.html 

http://alfamadowntown.blogspot.pt/2006/08/beco-do-penabuquel.html
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proprietários de imóveis, o regime contratual é referido, verificando-se, como veremos, um claro predomínio do aforamento e emprazamento sobre a propriedade plena. Não obstante, a abordagem aos tipos de propriedade levanta problemas terminológicos que importa clarificar. É 
sabido que, em princìpio, as palavras “prazo” ou “emprazamento” se referem a contratos em que o proprietário de um bem cede o domínio útil do mesmo a outrem, a título temporário e 
definido em vidas e as designações “dar de foro” ou “aforamento” são usadas nos tipos de contrato em que a alienação do usufruto se faz a título perpétuo.629 No entanto, no caso vertente, verificámos que os louvados usam quase sempre a expressão “prazo”, especificando depois, em alguns casos, tratar-se de um prazo fateusim ou em vidas, o que põe em evidência a variabilidade e ausência de uniformidade no uso desta terminologia no espaço e no tempo.630 Tendo em conta esta afirmação e uma vez que a duração do “prazo” nem sempre é especificada de forma clara e inequívoca, no presente estudo tomar-se-á o domínio útil como um todo, não se procedendo à destrinça entre aforamentos e emprazamentos.  A percentagem de indivíduos para os quais não conseguimos aferir o tipo de propriedade é elevada em todos as categorias socioeconómicas. Ainda assim, foi possível determinar a forma de habitar de 223 indivíduos, o que corresponde a 59% da amostra. Acreditámos que a maioria dos casos em que não há referência expressa nem qualquer indício relativamente ao tipo de propriedade corresponde a situações de coabitação ou arrendamento. No primeiro caso porque aquela forma de habitar não dava origem a uma dívida, no segundo porque o registo das dívidas passivas poderia não ser exaustivo ao ponto de discriminar com rigor o motivo de todos os débitos, o que impede a identificação da relação de propriedade em causa.                                                    629 Cf. Paulo Mêrea, “Emprazamento e aforamento”, Boletim da Faculdade de Direito, n.º19 (1943): 141-179. Refira-se que aforar para sempre traduz uma atitude menos atenta na gestão e rentabilização do património, uma vez que, por comparação, o emprazamento (em vidas) facilita a atualização das rendas. Por outro lado, ao evitar a progressiva erosão do direito de propriedade, o emprazamento salvaguarda o direito real sobre a propriedade objeto de contrato. Maria da Conceição Falcão, Uma Rua de Elite na Guimarães Medieval (1376-1520) (Guimarães: Câmara Municipal de Guimarães, 1989), 102; Luísa Trindade, A Casa…, 147-148; Luís Miguel Duarte; Luís Carlos Amaral, 
“Prazos do século e prazos de Deus: Os aforamentos na Câmara e no Cabido da Sé do Porto no último quartel do 
século XV”, Revista da Faculdade de Letras: História, 2.ª série, n.º 1 (1984): 97-134, máxime, 117-118. 630 Lisbeth Rodrigues chama a atenção para este facto, referindo que, na documentação, os vocábulos “aforamento” 
e “emprazamento” eram utilizados indistintamente, numa sinonìmia que, segundo a autora, constitui um obstáculo 
à sua diferenciação. Lisbeth Rodrigues, “Aforamento”, in e-Dicionário da Terra e do Território no Império Português, dir. José Vicente Serrão, Márcia Motta; Susana Münch Miranda (Lisboa: Centro de Estudos de História Contemporânea - Instituto Universitário de Lisboa (CEHC-IUL), 2015). Disponível em: http://edittip.net/2015/05/27/aforamento/ consultado em 3 de março de 2017. 
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Gráfico 5 - Incidência dos tipos de propriedade nas diferentes categorias socioeconómicas   Fonte: 375 inventários post mortem, Letras A e V.   A omissão pode também decorrer do enquadramento legal, se as casas em que os indivíduos habitavam correspondessem a prazos em vidas ou morgados, considerados indivisíveis por natureza, podendo passar precípuos, ou seja, serem dados em vidas dos pais além da legítima e, por conseguinte, em alguns casos, omitidos na descrição dos bens.631 É preciso ter em conta que, como vimos anteriormente a propósito das fragilidades da fonte, a lei definia para este tipo de bens um regime diferenciado, permitindo que, em alguns casos, não fossem avaliados, nem entrassem na partilha dos bens.632  No entanto, acreditamos que não serão muitos os casos em que este tipo de bens não se declarou, uma vez que, como vimos, o direito orfanológico recomendava que fossem descritos e louvados todos os bens que, pela sua natureza, não pudessem ser objeto de partilha, incluindo os vínculos e os prazos. De outra forma, não seria possível calcular o rendimento de                                                  631 António Joaquim Ferreira de Eça e Leiva, Memorias Theoricas e Práticas do Direito Orfanológico (Porto: Tipografia Comercial, 1846), 11. 632 Para os bens vinculados o sistema de transmissão era independente das partilhas. Neste caso o herdeiro estava definido. Os bens vinculados passavam na linha direta descendente ao filho mais velho, neto, filho do primogénito ou, na falta deste, na linha colateral, ao irmão ou sobrinho e apenas entravam na herança os bens livres. Também os prazos em vidas eram transmitidos à margem das partilhas. 
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semelhantes bens para tomar contas aos tutores ou curadores a quem fosse confiada a administração dos bens.633 Era também considerado partível o preço pelo qual os prazos se haviam comprado, se este não tivesse sido conferido no inventário do comprador; assim como o valor das benfeitorias realizadas em prazos na constância do matrimónio dos pais.634 Do levantamento que fizemos e do confronto com os testamentos dos inventariados onde, muitas vezes, os testadores aludem ao seu património, concluímos que a referência a prazos em vidas e/ou vínculos é reduzida, representando uma pequena percentagem da totalidade da amostra. Os vínculos, além de diminutos, estão circunscritos a determinados segmentos sociais. Assim, tendo em conta as exceções à não obrigatoriedade do registo, acreditámos que havendo prazos em vidas na família transmitido de pais para filhos, ou bens vinculados seria provável a sua referência no testamento ou no inventário, seja pela avaliação de benfeitorias, seja pela louvação dos seus rendimentos. Por este motivo, é de crer que a maioria dos casos omissos corresponderá sobretudo a indivíduos ou agregados que habitavam em casas de outrem ou em casas arrendadas. Voltemos ao Gráfico 5. Em primeiro lugar, a sua análise põe em evidência que as diferenças entre os grupos não são muito expressivas. Em todas as camadas os regimes de propriedade dominantes foram o arrendamento e o usufruto do domínio útil. Tendo em conta o que referimos acerca dos casos para os quais não foi possível identificar o tipo de propriedade, é de admitir que estes dois regimes estejam, ainda assim, sub-representados.  Com exceção dos grupos intermédios rico e tendencialmente muito rico (D e E), a forma de propriedade dominante era o arrendamento. A segunda mais importante, na maioria dos grupos, foi o domínio útil, sendo mesmo a mais frequente nos grupos intermédios rico e muito rico (D e F). É igualmente significativo que a propriedade livre aumenta em função do poder económico, representando uma maior proporção nas camadas com estatuto e nível de riqueza superior, em particular nos grupos intermédios rico, tendencialmente muito rico, muito rico e no dos fidalgos e altos dignitários (D, E, F e G).                                                   633 António Joaquim Ferreira de Eça e Leiva, Memorias…, 17. 634 José Pereira de Carvalho, Primeiras Linhas sobre o Processo Orphanologico (Lisboa: Tipografia Lacerdina, 1816), 50-52 e 57; António Joaquim Ferreira de Eça e Leiva, Memorias…, 25. Assim acontece, por exemplo, com a casa de Agostinho da Rosa Martins, mestre do ofício de cabeleireiro que, apesar de ser um prazo foreiro em vidas, é descrita e avaliada no inventário uma vez que havia sido comprada pelo inventariado. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 6, n.º 13. O inventário dos bens do desembargador e fidalgo da Casa Real, André de Sousa Pinheiro da Câmara, por sua vez, inclui as benfeitorias que se fizeram na casa situada na Rua Direita do Paraíso que, segundo o seu testamento, constitui um prazo em vidas. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 130, n.º 13. 
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Mas o dado mais significativo e surpreendente consiste na opção pelo arrendamento mesmo nas camadas com maior estatuto e poder económico. Arrendar não parece desqualificar. Prova disso é a opção de muitos indivíduos que, sendo proprietários de uma ou mais moradias, escolhem ser inquilinos e viver numa casa arrendada, eventualmente mais compatível com o seu estatuto ou melhor localizada. Claro que esta opção pode também ter sido ditada por critérios económicos. Tratar-se-ia, muitas vezes, de uma estratégia de poupança e de gestão de uma fonte de rendimento. Vejamos um exemplo. António Alves da Silva, com loja de funileiro, era proprietário de três imóveis destinados a habitação: o primeiro situado na freguesia de São Miguel de Alfama, 
constava “de loja e sobrado” e foi avaliado em 55 000 réis; o segundo, na freguesia de Nossa Senhora da Pena, composto por um plano de loja, primeiro andar, pátio e vários despejos635, foi avaliado em 560 000 réis e o terceiro, situado na freguesia da Lapa, constituído por um piso térreo, dois andares e uma água-furtada, foi estimado em 1 500 000 réis.636 Apesar de proprietário de três imóveis destinados à habitação, António Alves da Silva optou por viver na Rua Direita do Arsenal Real da Marinha numa casa arrendada, pois sabemos que, em 1816, data de realização do inventário, era devedor da quantia de 59 700 réis relativos à renda da casa e loja que ocupara. António Alves da Silva não constitui um caso isolado. Encontrámos pelo menos 14 agregados a fazerem a mesma opção. Ter casas e morar em casa arrendada, comprar um imóvel de habitação para locação em vez de o usar como casa própria para moradia da família não é um fenómeno específico de Lisboa. Partindo de uma amostra constituída por 2 113 inventários realizados em Paris entre 1600 e 1790 que indicavam o tipo de vínculo que unia os inventariados às suas casas, Annik Pardailhé-Galabrun conclui que apenas 14% eram proprietários, a maioria dos quais negociantes, membros da burguesia, mestres de ofício e membros das profissões liberais.637 O arrendamento era inequivocamente a situação mais comum, correspondendo a 77% da amostra, sendo que os locatários pertenciam a todas as classes socioprofissionais.638 De facto, como refere a autora, 
“Unlike modern-day France, where everyone, city and country dwellers alike, aspire to own his                                                  635 Refira-se que loja corresponde, segundo Bluteau, a uma casa térrea. Rafael Bluteau, Vocabulário…, vol. 5, 176. 
Despejo corresponde, segundo Moraes Silva, a um “lugar da casa, onde se mettem os trastes velhos ou que não servem sempre”. António de Moraes Silva, Diccionario…, vol. 1, 595. 636 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 78, n.º 2.  637 Annik Pardailhé-Galabrun, The Birth of Intimacy. Privacy and Domestic Life in Early Modern Paris (Oxford: Polity Press, 1991),40-41. 638 Annik Pardailhé-Galabrun, The Birth…, 41. 
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own home, Parisians in the seventeenth and eighteenth centuries were not averse to renting. Even wealthy families whose riches included houses in the capital or the outlying suburbs, were often mere tenants of their main residence”.639 Numa análise que incidiu sobre a cidade de São Paulo, Maria Luiza Ferreira de Oliveira 
chegou à mesma conclusão. Segundo a autora, na segunda metade do século XIX, “a ideia de ter casa própria, como ideologia, no sentido de só ter posição na sociedade quem contasse com 
casa própria, não era ainda tónica dominante”. Ser locatário não era um problema em si. Muitos optavam por morar num imóvel arrendado, mesmo quando eram proprietários de casas.640  6.2.3 Valor das casas e das rendas   Atentemos agora ao valor das casas e das rendas. No que concerne ao primeiro aspeto, como os próprios avaliadores registam, para apurar o valor de uma casa poderiam contribuir vários fatores, como o estado, localização, regime de propriedade, rendimento, pensão de foro e materiais de construção. Não sabemos o peso que cada um destes fatores tinha na determinação do valor de cada habitação, mas sabemos que os quatro primeiros são os mais frequentemente referenciados nas descrições dos louvados. Ponderados todos os elementos, os avaliadores chegavam a um valor que, diga-se, não parece distanciar-se muito do valor de mercado. De facto, partindo da análise de alguns imóveis, que depois de avaliados foram leiloados, concluímos que, embora surja um caso em que o imóvel foi vendido pelo mesmo valor da avaliação, na maioria dos casos, estes foram arrematados por um valor ligeiramente superior. Apenas num dos casos o imóvel foi licitado por um valor muito superior ao da avaliação. As casas à frente da Rua da Mãe de Água, de que era proprietário Alberto Magno Vieira 
de Faria, avaliadas, “em atenção ao sitio, estado de grande ruina e sua má construção”, em 750 000 réis, foram arrematadas por 756 000 réis.641 O mesmo aconteceu com várias casas de António José de Macedo. Uma delas, sita na Rua Direita do Paraíso, avaliada em 750 000 réis, foi licitada por 767 000 réis.642 A segunda, sita na freguesia de São Martinho, avaliada em 2 300                                                  639 Annik Pardailhé-Galabrun, The Birth…, 40. 640 Maria Luiza Pereira de Oliveira, Entre a Casa e o Armazém. Relações Sociais e Experiência da Urbanização: São Paulo, 1850-1900 (São Paulo: Alameda Editorial, 2005), 337. 641 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 69, n.º 6. 642 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 70, n.º 10. 
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000 réis, foi arrematada por 2 600 000 réis.643 Apenas a terceira, sita na freguesia de Nossa Senhora da Pena, avaliada em 1 950 000 réis, foi adjudicada em leilão por um valor bastante superior (3 055 000 réis).644  Assim, concluímos que, embora os louvados tendam para a subavaliação, o valor de louvação dos imóveis tende a ser próximo do valor de mercado, pelo que, na nossa perspetiva, os valores aí expressos possam ser usados como indicadores do valor das casas habitadas pelos agregados em estudo. Temos, aliás, um indício de que no caso de os herdeiros considerarem excessiva a avaliação de um bem de raiz poderem, de comum acordo, propor que este fosse revisto. É isso que se deduz do processo de inventário de António Antunes Lima, no qual se refere que todos os herdeiros concordaram que o preço pelo qual foi avaliado um prazo era excessivo, tendo proposto que se abatessem 300 000 réis ao valor da avaliação.645  Tendo presentes estes dados, atentemos à Tabela 1 que representa o valor médio de avaliação das casas e o peso relativo que representam na fortuna dos diferentes grupos socioprofissionais.  Tabela 1 - Valor médio da avaliação das casas e percentagem média que representam no património dos diferentes grupos socioeconómicos   Valor médio (réis) Mediana (réis) Peso médio da casa no património familiar (%) Categoria  N.º de casos Nominal Deflacionado 1750=100 Nominal Deflacionado 1750=100 A 16 292 375 195 365 245 000 140 157 61 B 18 353 333 214 265 305 000 181 088 39 C 18 964 667 561 537 825 000 534 695 41 D 22 1 433 800 865 750 1 150 000 767 866 31 E 11 1 205 455 912 279 1 000 000 761 905 16 F 18 4 480 000 2 499 663 2 745 000 1 947 736 16 G 3 11 133 333 3 614 570 15 600 000 4 457 143 18  Fonte: 106 inventários post mortem, Letras A e V.                                                    643 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 70, n.º 10. 644 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 70, n.º 10. 645 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 103, n.º 8, fl. 66.  
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Da sua análise concluímos que o valor médio das casas onde habitavam os inventariados aumenta em função do património dos seus proprietários. A comparação múltipla de médias do valor real, ou seja, deflacionado revelou que a diferença de médias é estatisticamente significativa, destacando-se as médias elevadas dos grupos intermédio muito rico e dos fidalgos e altos dignitários (F e G) relativamente às restantes. Outro dado importante é o de que à medida que aumenta o nível de fortuna dos agregados, diminui o peso relativo que a casa tem no seu património. A tabela ilustra bem o forte peso que o imóvel destinado à habitação representava na composição da riqueza do grupo popular (A), correspondendo a 61% da fortuna. Nos grupos intermédios tendencialmente remediado, remediado e rico (B, C e D), o peso da casa no património diminui, embora se mantenha alto, situando-se nos 39, 41 e 31%, respetivamente. A casa só corresponde a valores sensivelmente mais baixos (entre 16 e 18% do património) nos grupos intermédios tendencialmente muito rico, muito rico e no dos fidalgos e altos dignitários (E, F e G). Não obstante, é preciso notar que o valor médio é apurado a partir do valor total do imóvel e que, na esmagadora maioria dos casos, o agregado apenas ocupava uma parte do mesmo. Não podemos esquecer que o regime da propriedade horizontal só surge no século XX e que, neste contexto urbano em particular, as casas eram muito mais do que locais de abrigo. Elas constituíam uma fonte de rendimento importante, na medida em que eram passíveis de serem arrendadas.646  Efetivamente, a propriedade imobiliária para locação parece disseminada como forma de investimento, oferecendo, tudo indica, taxas de retorno bastante atrativas. É significativo que uma percentagem significativa de indivíduos (58%) possuía uma ou mais moradias para habitação própria e/ou locação que, nuns casos assegurava, noutros complementava o rendimento da família. Em alguns casos, como vimos, os indivíduos, apesar de possuírem um imóvel para habitação, optavam por viver em casa arrendada. No entanto, em muitos agregados não podemos falar de uma escolha ou de uma estratégia de investimento definida pelos indivíduos em estudo, uma vez que os imóveis descritos poderiam não resultar de uma aquisição do casal. Estes correspondiam muitas vezes à                                                  646 Pese embora a possibilidade de fracionamento de um edifício em Portugal remontar às Ordenações Filipinas, só em 1948, com o rescaldo da Primeira Guerra Mundial e consequente crise de habitação, se procedeu à revisão da legislação do inquilinato, estabelecendo a propriedade de casas por andares, e apenas em 1955 foi publicado o Decreto-Lei n.º 40333 que fixou o regime da propriedade horizontal, levando ao crescimento exponencial da propriedade por andares. http://iurisetdeiuri.blogspot.pt/2008/03/propriedade-horizontal-evoluo-historica.html 

http://iurisetdeiuri.blogspot.pt/2008/03/propriedade-horizontal-evoluo-historica.html


 
225  

expressão de uma opção de investimento mais global traçada no âmbito da família num sentido alargado, que inclui os antepassados imediatos (ou não), já que, muitas vezes, estes imóveis integravam o património dos agregados por via da herança ou doação a um dos elementos do casal. Assim aconteceu, por exemplo, com o imóvel na Travessa do Senhor do Jesus do Rosário, freguesia de Santa Engrácia, livre e avaliado em 200 000 réis, que consta do inventário de Antónia Joaquina, casada com Gregório de Castro, cozinheiro, de quem se achava divorciada e que, de acordo com esta fonte, havia sido herdado da mãe.647 O mesmo acontece com o património de Maria Silvestre de Jesus e António José de Sousa que sabemos ter sido alargado com a herança do capitão José António Monteiro, tio deste último, que lega ao casal alguns prazos em vidas, como dois moinhos de água, dois imóveis para habitação na Rua de S. João da Praça e uma quinta.648 Atentemos agora à média e mediana do valor despendido anualmente por cada uma das camadas socioeconómicas na renda da casa e que, como seria expectável, são também bastante díspares (Cf. Tabela 2).  Tabela 2 - Valor despendido na renda da casa   Valor médio (réis) Mediana (réis) Categoria  N.º de  casos Nominal Deflacionado 1750=100 Nominal Deflacionado 1750=100 A 16 35 575 17 151 29 200 17 292 B 11 47 200 22 177 48 000 15 886 C 13 63 231 34 112 40 000 26 852 D 13 85 554 49 854 72 000 50 973 E 6 87 400 48 459 62 000 40 000 F 7 150 229 83 947 142 000 74 043 G 6 119 200 60 249 84 000 61 449  Fonte: 72 119 inventários post mortem, Letras A e V.  É claro que a disparidade de valores traduz diferenças na localização, características individuais e específicas dos edifícios que poderiam alterar, e muito, o custo de habitação.649 No                                                  647 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 57, n.º 4. 648 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 61, n.º 1. 649 Embora para um período anterior, Iria Gonçalves demonstra a disparidade nos preços da habitação em Lisboa nos anos 1458 e 1465. Morar na Ribeira, uma das zonas mais caras, custaria 1 200 reais por ano; enquanto obter uma casa régia no Rossio, onde os preços eram mais acessíveis, implicava despender em média 172,7 reais. Iria 
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entanto, as diferenças não deixam de espelhar uma atitude de valorização e investimento no habitat por parte dos grupos mais favorecidos do ponto de vista socioeconómico.  Para se ter uma noção do significado destes valores no mercado de arrendamento estabelecemos pontos de comparação recolhidos na própria fonte. Eis alguns referentes: seriam necessários 16 000 réis (1750 = 6 584) para arrendar uma habitação que incluìa uma “casa de fora, alcova, cozinha, uma cazinha de ladrilho arruinada, água furtada e seu quintal no imóvel que fora propriedade de Dona Ana Joaquina Teles de Almada, que mais à frente analisaremos. Para arrendar o plano térreo, sobreloja e primeiro andar da casa que ficou por falecimento de André Pereira Guimarães, localizado no Largo do Chafariz de Dentro, seriam necessários 37 882 réis (1750 = 14 856 réis). A locação do primeiro sobrado com 11 divisões do imóvel pertencente ao capitão António Martins Ferreira, localizado na Rua da Rosa das Partilhas e Travessa do Cunhal das Bolas, que será alvo da nossa atenção, implicava o pagamento de 63 200 réis (1750 = 51 382). Finalmente, para arrendar o segundo andar do imóvel pertencente ao sargento-mor, António José de Sousa, na Rua de S. João da Praça, que constava de 15 divisões, seriam necessários 100 000 réis (1750 = 63 291 réis).   6.2.4 O negócio das casas  Seriam as casas um bom investimento? Adquirir o domínio de um imóvel para habitação, habitá-lo e arrendá-lo era um negócio rentável? Para responder a esta questão desenvolvemos um esforço que, apesar de teórico, tem a vantagem de facultar uma perceção do potencial de rendimento dos imóveis destinados a habitação. Para tal, partimos da análise de imóveis para os quais dispomos de três elementos fundamentais: valor de estimação do ativo, valor do foro ou pensões e estimativa do seu rendimento anual. Dizemos que o exercício é teórico porque, em rigor, não é líquido que, para adquirir o imóvel, os indivíduos tenham despendido montantes similares aos da avaliação. Não é tão pouco verosímil que este tenha sido adquirido, já que, como vimos, este pode ter sido herdado ou doado. Ainda assim se partirmos do pressuposto, que parece crível, de que o valor de compra do imóvel se situa próximo do valor da avaliação, tomarmos esse valor como referencial de um                                                                                                                                                
Gonçalves, “Aspectos económico-sociais da Lisboa do século XV estudados a partir da propriedade régia”, Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, n.º 1 (1980): 174. 
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hipotético valor de investimento, e apurarmos o rendimento líquido aproximado – subtraindo os foros ou pensões ao valor das rendas cobradas pelo proprietário estimado pelos avaliadores –, conseguimos ter uma noção da rentabilidade e retorno que esse investimento oferece.650 Da análise que incidiu sobre 79 casas, concluímos que apenas 1% dos imóveis garantia taxas de retorno inferiores a 5%. A esmagadora maioria (62%) facultava taxas iguais ou superiores a 5%, e 37% uma taxa igual ou superior a 10%. Para melhor interpretar estes dados, importa ter presente que o juro máximo legal era então de 5%. Em suma, à luz destes valores, podemos afirmar que a compra de um imóvel destinado a habitação, para o próprio e/ou para terceiros, seria, na maior parte dos casos, um negócio bastante rentável, superior ao juro máximo legal. Se invertermos a relação (investimento/lucro líquido) conseguimos uma imagem do tempo necessário para reaver o capital investido que, na maioria dos casos, se situava entre os 11 e os 14 anos. Seria este fenómeno específico do espaço geográfico e temporal em estudo? Acreditámos que o fenómeno se deva em grande medida ao facto de se tratar de um contexto urbano muito particular de forte imigração onde, por outro lado, o terramoto terá devastado um conjunto significativo de habitações, que apenas lentamente se vão repondo.651 O desencontro entre a procura e a oferta de habitação terá sido uma realidade que fez com que o valor das rendas se mantivesse elevado. No caso do aforamento e até, em certa medida, do emprazamento, esta elevada taxa de rentabilidade decorre em parte do desfasamento entre o ritmo de atualização do valor do foro pago pelo enfiteuta e o valor das rendas cobradas aos inquilinos que, por força da própria duração do contrato, eram passíveis de ser frequentemente revistas e atualizadas.  A aquisição de um imóvel para habitação era, tudo indica, um investimento apelativo que, muitas vezes implicava o recurso ao crédito. É o caso de Alexandre José Maltês, guardião 
das Fragatas de sua Majestade que, no seu testamento declara dever “a Bernarda Josefa, casada com Miguel José, assistentes na mesma minha propriedade […] a quantia de duzentos e                                                  650 É importante referir que, no cálculo do valor do rendimento anual, os avaliadores normalmente incluem o valor da renda da habitação ocupada pelo cônjuge sobrevivente. Ao valor das rendas subtrair-se-ia o imposto da décima que infelizmente não é referido de forma sistemática. 651 A datação da reconstrução da cidade de Lisboa era até recentemente um ponto de reflexão pouco conclusivo. No entanto, o trabalho de Ana Rita Reis, Maria José de Freitas Simões e Susana Rodrigues, apoiado no levantamento das décimas, permitiu quantificar o ritmo da reconstrução numa área que abrange as freguesias da Conceição Nova, Santa Justa, Santa Maria Madalena, S. Julião e S. Nicolau entre 1762 a 1834. As investigadoras concluíram que o período do governo de Pombal foi o mais dinâmico com forte impulso construtivo. Após o seu afastamento, os trabalhos continuaram, mas mais lentamente, arrastando-se pelo século XIX. De facto, durante o governo de Pombal reconstruíra-se na baixa pombalina o equivalente ao reedificado nos trinta anos seguintes. Atentemos aos números: de 1762 até 1777, foram edificados 46% dos imóveis; de 1778 a 1806, 50% e, finalmente, de 1807 a 1834, apenas 
4%. Ana Rita Reis, Maria José de Freitas Simões; Susana Rodrigues, “A décima da Cidade: Contributo para a datação do edificado da Baixa”, Monumentos, n.º 21 (2004): 58-65. 
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quarenta mil reis que me fez favor emprestar gratuitamente em parcellas, em que entra a quantia de cem mil reis para a factura da mesma dita propriedade de casas que quero se lhe satisfaça prontamente a referida divida do mais bem parado de meos bens sem embargo de não 
ter clareza alguma de obrigação ou escritura minha”. Por outro lado, possuir uma casa, como de resto qualquer outro imóvel, constituía uma mais-valia no mercado do crédito, já que muitas vezes o próprio bem ou os seus rendimentos serviam de garantia hipotecária para a contração de dívidas. Esta prática está documentada. O mesmo Alexandre José Maltês, por exemplo, declara 
no testamento ser “devedor a Manuel de Aparício da quantia de cem mil reis resto de duzentos mil réis que me emprestou à razão de juro de cinco por cento ao ano como constara de uma escritura pública que tem em seu poder, e juntamente lhe entreguei em penhor e caução os títulos das minhas casas que possuo na Rua da Palmeira da freguesia de Nossa Senhora das 
Mercês que são as mesmas em que vivo e as hipotequei á mesma divida”.652 Em suma, a posse de um imóvel para habitação podia representar para muitas famílias uma possibilidade de sobrevivência, para outras, a obtenção de uma renda e o alcance de uma certa estabilidade e segurança financeira. Mas, como é óbvio, um imóvel para habitação não representava apenas garantia e segurança. A sua posse acarretava também encargos e trabalhos (gastos com vista à manutenção, reforma ou acrescento do imóvel, pagamento de impostos, cobrança das rendas, etc.). Por esse motivo, não constitui motivo de surpresa a referência a despesas e até à contração de dívidas para esse efeito. No inventário de Dona Maria Inácia Rosa de Santa Ana, viúva do doutor António Antunes Monteiro, por exemplo, é declarada uma dívida de 103 400 réis decorrente de uma obrigação a José Luís Ferreira, mestre de obras do ofício de carpinteiro, para consertos e despesas que fez nas casas da inventariada.653  6.3 Formas de habitar  6.3.1 Tipologias  Relativamente à tipologia, consideramos as seguintes categorias:                                                   652 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 74, n.º 2. 653 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 21, n.º 2. 
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a) Barraca;  b) Casa térrea unifamiliar;  c) Casa térrea plurifamiliar;  d) Edifício com vários andares unifamiliar;  e) Edifício com vários andares plurifamiliar; f) Palácio ou casa nobre; g) Quinta.  Note-se que o que norteia esta divisão são, por um lado, as características físicas e arquitetónicas dos edifícios e, por outro, a forma como os indivíduos e agregados os habitavam, nomeadamente, se os ocupavam total ou parcialmente. Assim, algumas destas categorias não requerem uma tipologia arquitetónica específica, já que uma mesma unidade de construção pode dar origem a formas de habitar distintas, como é o caso da casa térrea e do edifício com vários andares, que pode ser uni ou plurifamiliar, se o mesmo integrar uma ou várias unidades de alojamento familiar (fogos). É que, o nosso ponto de partida não é o edifício em si, mas o indivíduo e a forma como o seu agregado o ocupa.  Gráfico 6 - Incidência das tipologias em função das diferentes categorias socioeconómicas  
  Fonte: 119 inventários post mortem, Letras A e V. 
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 Antes de avançarmos, importa referir que esta análise se centra na habitação urbana o que, desde logo, nos obrigou a uma opção metodológica que importa clarificar. É que alguns indivíduos, em particular nas camadas económica e socialmente mais favorecidas, muitas vezes ocupavam mais do que uma habitação. É frequente, por exemplo, residir numa habitação (alugada ou sob a qual se tem outro tipo de vínculo) na cidade e numa quinta, situada na periferia ou numa zona rural mais ou menos distante. Por forma a não enviesar a análise, e tendo presente o objeto central deste estudo, nestes casos considerámos apenas a habitação urbana. As diferenças ao nível das tipologias parecem ser maiores do que as diferenças ao nível do tipo de propriedade que os indivíduos têm sobre a sua habitação. De facto, quando analisámos o quadro, facilmente depreendemos o forte predomínio de algumas tipologias em algumas camadas. É o caso da barraca que apenas aparece como moradia das camadas popular e intermédia tendencialmente remediada (A e B), e da casa térrea (uni e plurifamiliar) que constitui opção de moradia somente nas camadas popular, intermédia tendencialmente remediada, remediada e rica (A, B, C e D).654  A notória desproporção entre casas térreas e com andares patente no gráfico põe em evidência o caráter marcadamente vertical da cidade de Lisboa, sublinhado já por vários autores. Com efeito, os estudos têm demonstrado que nos inícios da Época Moderna, a construção em altura predominava em Lisboa. Cristóvão Rodrigues de Oliveira, por exemplo, afirmou que, em 
1551, das dez mil casas de Lisboa “as mais das casas são de dois, três, quatro e cinco 
sobrados”.655 Nos finais da Idade Média e inícios da Idade Moderna, as casas de dois pisos estavam espalhadas de forma uniforme em toda a extensão da área urbana; as de três pisos tinham expressão significativa; enquanto as mais altas, de quatro ou cinco sobrados, estavam concentradas nas artérias de maior vocação comercial, nos mais importantes eixos estruturadores da malha urbana, como é o caso da Rua Nova, bem como nas zonas de maior densidade populacional, como é o caso das freguesias da Madalena, S. Julião e S. Nicolau. Nas zonas mais periféricas, onde o congestionamento e pressão eram menores a casa corrente urbana tendia a ter menos andares e a contar com espaços verdes anexos ao casario.656                                                  654 As barracas são unidades habitacionais simples e rudimentares. Debruçar-nos-emos sobre esta tipologia mais à frente com a análise de um estudo de caso. 655 Cristóvão Rodrigues de Oliveira, Lisboa em 1551 (Lisboa: livros Horizonte, 1987), 101. 656 Luísa Trindade, A Casa…, 39-48, máxime, 44-45; Sílvio Conde, Construir…, 98-99; A. H. de Oliveira Marques, 
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Por outro lado, como seria de esperar, num contexto urbano como Lisboa a casa com andares plurifamiliar é hegemónica, representando a opção dominante em todos os grupos, com exceção do dos fidalgos e altos dignitários (G). Este aspeto foi já sublinhado por Nuno Teotónio Pereira e Irene Buarque. Segundo estes autores as formas de habitação plurifamiliar tiveram grande importância na cidade de Lisboa nas sucessivas fases do seu crescimento, em particular a partir da reconstrução pombalina.657 De facto, a situação mais comum é os edifícios de habitação dos agregados em estudo conterem fogos arrendados a outros indivíduos.658 Apenas uma pequena parte dos indivíduos da amostra contava com a totalidade de um edifício para si e para o seu agregado.659 Esta opção que passa por habitar uma casa com andares unifamiliar, uma quinta, um palácio e, em alguns casos, uma casa nobre é mais notória nas camadas com maior estatuto e poder económico (D, E, F e G).  6.3.2 Número de andares  No que diz respeito ao número de andares das moradias, é importante referir que consideramos andar cada um dos pisos ou pavimentos que compõem o edifício. Assim, foram considerados para efeitos de contabilização os pisos subterrâneos, o piso térreo, as sobrelojas, os andares propriamente ditos e as águas-furtadas. O  Gráfico 7 representa a frequência do número de andares que compõem os imóveis de habitação das diferentes categorias socioeconómicas e permite constatar que as camadas mais pobres tendem a viver em casas com menos andares do que as camadas mais ricas. As moradias com um ou dois andares são dominantes na camada popular (A) e residuais nas camadas intermédias tendencialmente remediada, remediada e rica (B, C e D). As categorias com maior estatuto e poder económico ocupavam casas mais caras, preferencialmente ocupadas apenas pela sua família, num edifício alto. A verticalidade da casa parece constituir assim uma espécie de código que consubstancia diferenças de ordem social e económica.                                                                                                                                                
“Depois da reconquista: A cidade na Baixa Idade Média”, in O Livro de Lisboa, coord. Irisalva Moita (Lisboa: Horizonte, 1994), 91 e 106-107. 657 Nuno Teotónio Pereira; Irene Buarque, Prédios…, 8. 658 Para arrendarem os imóveis colocavam-se quadrados de papel branco nas janelas, como documenta Charles 
Fréderic de Merveilleux. Charles Fréderic de Merveilleux, “Memórias Instrutivas sobre Portugal (1723-1726)”, in O Portugal de D. João V Visto por Três Forasteiros (Lisboa: Biblioteca Nacional, 1983), 134. 659 Annik Pardailhé-Galabrun encontra o mesmo fenómeno no estudo que desenvolveu sobre a cidade de Paris. Annik Pardailhé-Galabrun, The Birth…, 8. 
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Gráfico 7 - Incidência do número de andares dos imóveis de habitação nas diferentes categorias socioeconómicas  Fonte: 107 inventários post mortem, Letras A e V.  6.3.3 Número de divisões e especialização funcional   O que é que sabemos acerca do tamanho das casas? Embora não facultem informações sobre a área útil, os inventários podem ser uma fonte importante quando se pretende ter uma ideia acerca do número de divisões que compõem as casas lisboetas no período em análise.660 Apesar de termos dados para apenas 70 casos, os únicos para os quais foi possível obter informação sobre este aspeto, verificámos que as diferenças entre os grupos são muito expressivas e que o assunto merece ser escalpelizado. Depois de classificarmos as habitações com menos de três divisões, três a quatro, cinco a sete, oito a dez, onze a quinze e mais de quinze compartimentos, procedemos à análise da sua incidência nos diferentes grupos materializada no Gráfico 8.                                                      660 Os louvados por vezes adjetivam as divisões e as casas, referindo-se ao seu tamanho, mas não mencionam a sua área (bruta ou útil). No entanto, como veremos, o confronto com os edifícios ainda existentes do período em análise permite ter uma noção da área dos fogos. 
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Gráfico 8 - Incidência do número de divisões das habitações nas diferentes categorias socioeconómicas   Fonte: 72 inventários post mortem, Letras A e V.  Senão veja-se, cerca de 60% dos agregados da camada mais desfavorecida (A) e cerca de 40% nas camadas intermédias tendencialmente remediada e remediada (B e C) reside numa moradia cujo número de divisões é igual ou inferior a quatro. Moradias com cinco a sete divisões são também a opção de muitos dos indivíduos do grupo popular (A) e dos grupos intermédios de uma forma geral (B, C, D, E e F). Habitações com oito a dez, 11 a 15 e mais de 15 divisões são dominantes nas camadas intermédias rica, tendencialmente muito rica e muito rica, bem como na dos fidalgos e altos dignitários (D, E, F e G), sendo mesmo a opção da esmagadora maioria dos membros das duas últimas. É ainda preciso ter em conta que, no caso das camadas mais pobres, é possível que algumas das divisões estivessem relacionadas com o desenvolvimento da atividade profissional do inventariante ou inventariado. O gráfico põe em evidência que, por comparação com o período medieval, em relação ao qual os estudos sobre a casa urbana corrente têm permitido concluir que esta se caracterizava por uma estrutura simples e pelo reduzido número de divisões, no período em análise verificámos que esta se complexifica, traduzindo um processo de relativa especialização.661 De                                                  661 Luísa Trindade, A Casa…, 67-76. Para Lisboa, Iria Gonçalves aponta as duas divisões, casa dianteira 
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facto, as plantas, quase sempre retangulares, organizavam-se na maioria das vezes, pelo menos 
em três áreas que corresponderiam provavelmente a uma “casa de fora”, normalmente junto à fachada, uma alcova interior ou a tardoz e uma cozinha normalmente a tardoz.662 A análise dos inventários e, muitas vezes, da documentação anexa permitiu obter algumas informações sobre as funções das divisões em habitações com dois, três e quatro compartimentos. O documento de sequestro do imóvel situado na Rua do Passadiço, pertencente a Dona Ana Joaquina Teles de Almada, viúva do Doutor Vítor Mendes de Carvalho e Oliveira, por exemplo, revelou-se fundamental para o conhecimento das funções das divisões em fogos de reduzida dimensão. Através dele ficamos a saber que, em 1835, o fogo da esquerda do referido 
imóvel constava de “caza de fora, alcova, e cozinha; e hum quarto piqueno”; o da direita de 
“caza de fora, alcova e cozinha, e huma cazinha de ladrilho aRuinada”; uma das lojas era constituída por “caza de fora, alcova, e cozinha”; outra por “caza de fora, e huma cazinha 

piquena”; e uma terceira por “caza de fora e alcova”.663 Localizada no Campo de Santa Clara, a 
barraca de António Rodrigues, mestre alfaiate, falecido em 1758, constava de três “cazinhas” e 

era constituìda por “casa de fora, camara e cozinha” e, por cima destas, um sótão.664 Embora localizada no termo da Vila de Almada, a fazenda de Vitorino dos Santos, falecido em 1768, 
incluìa uma casa que constava de “quatro cazinhas terreas em que entra a caza de fora, alcoba 
e cozinha”.665 

O termo “casa de fora” é, como vemos, sistematicamente usado pelos avaliadores nas referências que fazem às divisões. Acreditámos que o termo seja equivalente ao de casa dianteira, encontrado por Iria Gonçalves, e corresponda a uma espécie de sala ou, pelo menos, a um espaço com uma vocação social.666 
Esta organização funcional tripartida, “comum, pelo menos, desde o inìcio da Idade                                                                                                                                                (compartimento aberto sobre a rua) e câmara, como solução dominante. Muito embora, o número de compartimentos fosse por vezes superior através da adição de uma cozinha, uma sala ou uma antecâmara. Iria Gonçalves, O Património do Mosteiro de Alcobaça nos Séculos XIV e XV (Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1989), 110-111. 662 Alcova é, segundo Bluteau, um lugar abrigado na parte de um aposento mais recolhido em que está o leito. Para Moraes, corresponde genericamente à câmara de dormir. Câmara, por sua vez, refere-se, segundo o primeiro 

dicionarista, à “casa, em que se dorme” e para o segundo a “alcova de dormir”. Daqui se infere que enquanto para o segundo os termos alcova e câmara são sinónimos, para o primeiro a alcova corresponde a apenas uma parte mais abrigada da câmara. Rafael Bluteau, Vocabulário…, vol. 1, 226 e vol. 2, 68; António de Moraes Silva, 
Diccionario…, vol. 1, 86 e 328. 663 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra V, maço 1, n.º 5. 664 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 16, n.º 14. 665 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra V, maço 14, n.º 6. 666 Ver também ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra V, maço 28, n.º 9, que complementa o processo ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 28, n.º 5. 
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Moderna, onde a sala – o compartimento maior e sistematicamente posicionado junto à fachada principal – corresponde ao embrião de uma área social, a cozinha – salvo raras exceções, posicionada junto ao tardoz do prédio –, corresponde ao embrião de uma área de serviços e o 
quarto, ou alcova, corresponde ao embrião de uma área privada” denota uma especialização funcional, ainda que incipiente e associada a uma noção de privacidade muito relativa.667 Este esquema constitui uma espécie de módulo base, para cuja complexificação contribuem fatores, como o tamanho do agregado, a capacidade económica e o estatuto dos seus habitantes. Sabemos que nas camadas mais ricas a necessidade de representação social leva à multiplicação de divisões. Muitas das casas incluem compartimentos relacionados com o transporte (cavalariças, palheiros, cocheiras), locais reservados ao armazenamento, como despensas e adegas, bem como cómodos para criados, elementos fundamentais para a manutenção do estatuto nobre com profundas implicações nas suas habitações em geral e no número de divisões em particular. Esta realidade está refletida na formulação de tipologias de habitação doméstica definidas por Carvalho Negreiros em dois dos seus textos teóricos e afetos ao domínio da tratadística e do ensino: Jornada pelo Tejo, escrito em 1792, e Aditamento às Jornadas pelo Tejo, em 1796.668 Nestas duas obras o autor aborda a problemática da habitação doméstica, organizando-a por tipologias numa seriação que tem em conta o seu enquadramento rural ou urbano.669 Carvalho Negreiros caracteriza a casa de um plebeu solteiro, propondo que se organize em três espaços fundamentais que, embora não refira explicitamente, correspondem com grande probabilidade a sala, câmara de dormir e cozinha.670 Esta divisão é apresentada nos seus programas de quartéis, onde o autor prevê para os “officiais inferiores” três cómodos: sala, alcova e cozinha. Esta configura também a unidade mínima de habitação, formulada por Carlos Mardel na planta para uma fábrica de chapéus, na qual a casa do mestre conta com uma sala,                                                  667 João Vieira Caldas; Maria Rocha Pinto; Ana Rosado, “O prédio…, 148. Segundo Oliveira Marques esta compartimentação e associação às funções de receção e convívio (casa dianteira), repouso e funções sexuais (câmara) e o de confeção alimentar (cozinha) já era comum na casa medieval lisboeta. Cada uma das divisões poderia ainda ser compartimentada com recurso a tabiques ou panos de armar. A. H. de Oliveira Marques, “Depois da reconquista..., 107. 668 Carvalho Negreiros era filho de Eugénio dos Santos. Sobre o autor e a sua obra, leia-se Paulo Varela Gomes, 
“Sobre José Manuel de Carvalho Negreiros”, in Cultura Arquitectónica e Artística em Portugal no Século XVIII (Lisboa: Caminho, 1988), 105-114; Idem, “Jornada pelo Tejo: Costa e Silva, Carvalho Negreiros e a cidade pós-
pombalina”, Monumentos, n.º 21 (2004): 132-141; Hélder Carita, “José Manuel de Carvalho e Negreiros e a arquitectura civil portuguesa nos finais do século XVIII”, in Casa Nobre - Um Património para o Futuro. Actas do 3.º Congresso Internacional (Arcos de Valdevez: Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, 2013), 595-605. 669 Hélder Carita, “José…, 598-605. 670 Hélder Carita, “José…, 600. 
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duas câmaras e uma cozinha, e a dos contramestres, com uma sala, uma câmara e uma cozinha (Cf. Figura 2).  Figura 2 - Pormenor da planta de uma fábrica de chapéus   Legenda: A – Entrada da fábrica;  B – Casa, câmara, cozinha do mestre da fábrica;  C – Duas casas, alcovas e cozinha do contramestre.   Fonte: Walter Rossa, Além da Baixa: Indícios de Planeamento Urbano na Cidade de Lisboa (Lisboa: Instituto Português do Património Arquitectónico, 1998), 100.  Esta tipologia serve de matriz, numa sistematização que parte do mais simples para o mais complexo, levando em linha de conta a zona de construção e o estatuto dos seus 
habitantes. Assim, a casa de um “plebeu cazado” é definida com um programa de “seis cazas 

[…] para hum e outro sexo poderem viver com separação e decência”. Na habitação de “hum 

mecânico”, o texto prescreve “mais duas cazas além das do seu officio ou oficina”.671 No domínio da arquitetura senhorial na cidade, Carvalho Negreiros formula um programa de habitação, dividindo-a hierarquicamente em quatro variantes: habitação de um nobre cazado, habitação de um fidalgo e habitação de um titular ou Grande do reino, e Palácio Real. A primeira serve de modelo gerador das outras, ao qual se vão acrescentando divisões e aposentos, que aumentam progressivamente de escala e complexidade numa hierarquização ditada por uma lógica de                                                  671 Hélder Carita, “José…, 600. 
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aparato e complexidade programática.672 O texto fornece elementos preciosos sobre as estruturas distributivas e as lógicas de organização do interior de uma casa senhorial que, juntamente com as plantas da época e as descrições encontradas nos inventários, ajudam a compreender estes edifícios. No que diz respeito à distribuição espacial da casa nobre, Negreiros coloca no piso térreo, além de uma loja de entrada, vários serviços de apoio à vida quotidiana, como sejam a cavalariça, a cocheira, 
armazéns, quartos para boleeiros e “mais moços de despenças”, despejos, cozinha e quarto para cozinheiro. Nos “Primeiros mezaninos” deveria localizar-se o palheiro, o celeiro, a casa de arreios, quartos para criados graves, escudeiro e capellão, quartos para filhos maiores e para o dono da casa, que deveriam constar de “antecâmara, gabinete, caza para a livraria, outra para archivo, outra grande para guarda roupa, e outra para despejos”. No plano nobre situar-se-ia a 
“Sala de espera, antecâmara, sala de visitas, gabinete, toucador, oratório ou tribuna para a 

ermida, caza de jantar, câmara, guarda roupa com chaminé, caza de lavor, despejos”. Nos últimos mezaninos, os quartos para as filhas, as criadas, os filhos até aos cinco anos, uma cozinha para engomar e despejos. Para a articulação destes espaços, no que diz respeito à circulação vertical, o autor refere-se a uma escada principal e às escadas particulares. 673 Nesta formulação, Carvalho e Negreiros toma como base de exemplificação um modelo de edifício com três pisos e um sótão, que, diga-se, está longe de corresponder ao modelo de habitação nobre mais frequente em Portugal, comummente constituído por dois pisos e sótão (com o primeiro andar a corresponder ao andar nobre). 674 Os inventários e a obra de Negreiros confrontam-nos com uma matriz idêntica à das plantas pombalinas para uma casa senhorial de que é exemplo a da Rua Formoza (Cf. Figura 3 e Figura 4).                                                  672 Hélder Carita, “José…, 600-605. 673 Hélder Carita, “José…, 604. 674 Hélder Carita, “José…, 601. 
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 Figura 3 - Planta do pavimento terreo das casas que se hande fazer no extremo da Calçado da Rua da Formoza. Marquês de Pombal, 12 de janeiro 1772. BAHOP, Lisboa.   
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 Figura 4 - Planta do pavimento nobre das casas que se hande fazer no extremo da Calçado da Rua da Formoza. Marquês de Pombal, 12 de janeiro 1772. BAHOP, Lisboa.   
  As habitações com andares plurifamiliares, ora se limitavam às três divisões base, ora se complexificavam. A Planta do primeiro pavimento que faz frente à Rua Nova do carmo, e Portas de Santa catarina, e pella Rua do Sacramento mostra as loges ilustra a ocupação funcional de um andar composto por sete cómodos (Cf. Figura 5). Como refere Maria Helena Barreiros, nesta habitação, a sala aberta às escadas servia para receber, a seguinte, para estar e receber; a partir desta última sala recolhia-se às alcovas (câmaras) para dormir e jantava-se nas traseiras, no compartimento anexo à cozinha.675 Esta planta mostra também como estruturas mais simples convivem paredes meias com habitações que se destacam pelo número, complexidade e especialização das divisões.                                                  675 Maria Helena Barreiros, “Prédios…, 29. 
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Figura 5 - Planta do primeiro pavimento que faz frente à Rua Nova do carmo, e Portas de Santa catarina, e pella Rua do Sacramento mostra as loges   
  

Fonte: Maria Helena Barreiros, “Prédios de rendimento entre o joanino e o tardopombalino”, in Património Arquitectónico: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (Lisboa: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 2010), vol. II, tomo 1, 29.  Os inventários também podem permitir uma imagem do interior doméstico, quando facultam a descrição dos móveis por divisão. É o caso do inventário do negociante José da Cruz Miranda, levantado por Jorge Pedreira, que inclui a descrição dos móveis da sua casa na Rua Direita de São Paulo, onde os avaliadores identificam a função dos dez compartimentos que compõem a habitação, entre os quais se contam a casa de entrada; a casa de visitas; a casa da louça; a casa da alcova; a casa da câmara; a casa da louça; a casa de jantar; a casa da varanda; a casa de pentear e a casa do oratório.676                                                   676 Jorge Pedreira, “Os homens de negócio da praça de Lisboa de Pombal ao vintismo (1755-1822)” (tese de doutoramento, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1995), 501-503. 
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6.4 Estudos de caso(as)677   O móbil desta parte do capítulo é complementar a profícua perspetiva arquitetónica com uma análise histórica que ligue as casas aos indivíduos que as habitaram, abordando a casa na sua dimensão arquitetónica, mas também económica, social e material, na medida em que procurámos reconstituir e obter uma imagem do seu valor económico, da dimensão social e material da sua ocupação num determinado momento, analisando-a do ponto de vista morfológico, espacial e construtivo, a materialidade dos objetos que compunham o seu recheio e que servem de testemunho das práticas quotidianas levadas a cabo nos respetivos espaços. Um aspeto central na análise relaciona-se com a análise da especialização funcional e o modo como as divisões no interior dos fogos se relacionam, ou seja, se as divisões se encadeiam sem espaços distribuidores ou se estes existem, participando da organização parcial ou geral do fogo, uma vez que estes aspetos são indicadores do avanço do processo de privatização. A prossecução da presente investigação pressupôs a aplicação de metodologias características da História e da História da Arquitetura. A prossecução do nosso objetivo, só foi possível através do cruzamento do trabalho de campo com dados de diferentes arquivos. O ponto de partida da investigação foram, como dissemos, inventários de bens de indivíduos que residiram em Lisboa na segunda metade do século XVIII e inícios do século XIX relativamente aos quais conhecemos as características familiares, mas também o seu nível de riqueza. Os inventários de que partimos têm, como se sabe, algumas características comuns: correspondem a indivíduos relativamente aos quais foi possível a identificação da sua ocupação socioprofissional e estatuto; os inventariados eram proprietários do domínio direto ou útil do imóvel onde residiam que foi, por isso, objeto de avaliação e descrição no inventário, e para os quais, na maior parte dos casos, foi possível identificar a(s) parte(s) ocupadas por eles e pelo seu agregado. Esta investigação assenta numa seleção de oito casos de estudo de edifícios, quase todos passíveis de serem localizados, ilustrativos de múltiplas formas de habitar na cidade.  A localização dos edifícios revelou-se uma tarefa difícil: em primeiro lugar porque houve                                                  677 Esta parte do capìtulo pretende dar continuidade e profundidade a um estudo apresentado no colóquio “Arquivo 
Municipal de Lisboa: Um Acervo para a História”, em 2015, na cidade de Lisboa e publicado no mesmo ano. 
Andreia Durães, “Casas urbanas: Estudos de caso (Lisboa na segunda metade do século XVIII e inìcios do século 
XIX)”, in Arquivo Municipal de Lisboa: Um Acervo para a História, coord. Aurora A. Santos; Edite M. Alberto; Maria João P. Coutinho (Lisboa: Arquivo Municipal de Lisboa; Câmara Municipal de Lisboa, 2015), 201-219. 
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alterações na toponímia; em segundo porque a numeração da porta ou não existia ou seguia uma lógica diferente da atual, sendo sequencial (sem distinção entre números pares e ímpares). Note-se que a maioria dos casos corresponde a edifícios com duas frentes, cujas confrontações são rigorosamente descritas pelos louvados, minimizando assim a margem de erro na sua identificação. Para a sua localização procedemos ao cruzamento da informação das descrições dos louvados com a informação de mapas atuais e do Atlas da Carta Topográfica de Lisboa, de Filipe Folque, que representa o espaço de Lisboa em 1856.678 Foram ainda levantadas as informações disponíveis nos Livros da Décima da cidade de Lisboa e seu termo, conservados no Arquivo Histórico do Tribunal de Contas. Estes livros estavam organizados por freguesias, discriminando anualmente, no caso da décima de arruamento, para cada rua e prédio, o nome do proprietário do imóvel, a identificação, ocupação e respetiva renda paga por cada um dos arrendatários, profissão e imposto profissional (maneio) a que cada indivíduo estava obrigado. A consulta desta documentação permitiu, por um lado, cruzar e complementar informações dos inventários; por outro, traçar o perfil social dos ocupantes dos imóveis analisados. Para a generalidade dos casos compulsámos a documentação disponível nos processos de obra no Arquivo Municipal de Lisboa, que incluem memórias de projetos e relatórios de vistorias da Câmara Municipal. Ainda que existam poucos registos remontando aos finais do século XIX, os projetos de alteração revelaram-se fundamentais para, através do cruzamento com os dados do inventário, as informações recolhidas na visita ao local, a bibliografia e os estudos publicados sobre o tema, reconstituir os interiores. Seguiu-se uma visita ao local para identificação e análise dos edifícios e respetivo levantamento fotográfico. Temos presente que a natural degradação das construções, por um lado, e a procura de maior conforto e adaptação a novas necessidades, por outro, levaram à alteração de muitos edifícios e dos seus interiores, nomeadamente à substituição de materiais tradicionais e originais por outros mais modernos. Alguns casos de estudo parecem manter até hoje elevados níveis de autenticidade, outros foram profundamente alterados, restando apenas as plantas das sucessivas alterações. As permanências são, em alguns casos, insuficientes para reconstruir de forma rigorosa a divisão interior. Ainda assim, e apesar das transformações, muitas vezes profundas, quisemos analisá-los para apurar as formas e dimensões do lote, as                                                  678 Disponível online no site do Arquivo Municipal de Lisboa. 
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áreas brutas, os sistemas de circulação vertical e a composição da fachada. Procedeu-se ao cruzamento de toda a informação recolhida e à comparação, através do estabelecimento de analogias com outros casos já estudados, de forma a melhor analisar e compreender as características dos edifícios em estudo. O universo é, como veremos, diverso. Ao todo analisaremos oito imóveis, cuja maioria tem em comum o facto de corresponder a imóveis de habitação plurifamiliar de aluguer. O fim último consiste em aumentar a compreensão dos modos de habitar na cidade no período temporal em estudo, com particular ênfase para as camadas intermédias.  6.4.1 A barraca de António Rodrigues, mestre alfaiate e sua mulher, Antónia Maria  
Bluteau definiu barraca como uma “pequena tenda, armada no campo”, referindo que o 

termo era comummente utilizado para designar “as barracas pequenas dos soldados”.679 Moraes 
Silva, por sua vez, esclarece que, além de “tenda militar de campo”, o termo correspondia a 

uma “Casa rústica, pequena e mal lavrada”.680 No entanto, quando analisamos as descrições das barracas que constam dos inventários percebemos que as barracas são unidades habitacionais simples, que não têm necessariamente um caráter rústico, já que as vemos edificadas em solo urbano.  É crível que esta tipologia tenha surgido na zona urbana lisboeta, sobretudo como resposta à necessidade urgente de alojamento decorrente do terramoto. Em 1758, Joaquim José Moreira de Mendonça na Historia Universal dos Terremotos, dá conta do intenso ritmo de construção das barracas na sequência do violento sismo de 1755, bem como da sua localização, materiais e técnicas de construção. Segundo o autor, “O grande numero de famìlias, que habitavão esta grande Cidade [de Lisboa], depois de andarem alguns dias, ou semanas dispersos pelos seus subúrbios, e Termo, e por todo o Reyno, entrarão a fazer acomodaçoens interinas de madeira, ou frontais pelas praças mayores de Lisboa, que são o Terreiro do Paço, Rocio, Ribeira, Campo de Santa Anna, Campo de Santa Clara, Campo de Santa Barbara, e por todos os largos das ruas, campos dos suburbios da Cidade, e Cercas dos Conventos”.681                                                   679 Rafael Bluteau, Vocabulário…, vol. 2, 53. 680 António de Moraes Silva, Diccionario…, vol. 1, 265. 681 Joaquim José Moreira de Mendonça, Historia Universal dos Terremotos (Lisboa: Oficina de António Vicente da Silva, 1758), 146-147. O autor refere ainda que “A toda a numerosìssima famìlia da Casa Real, e a muitas pessoas 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Mendon%C3%A7a%2C+Joachim+Jos%C3%A9+Moreira+de%22
https://archive.org/search.php?query=year%3A%221758%22
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Charles François Dumouriez, por sua vez, chama a atenção para a vulgarização e importação deste tipo de construções. Segundo o autor, “Depuis le tremplement de terre, on 

n‟ose construire des bâtimens solides; le Roi lui même est logé dans une barraque: on a pris le parti de faire construire ces barraques en Hollande, d'oú les vaisseaux les apportent tout faites, on n'a que la peine de les assembler e les consolider avec un simple enduit de plâtre; ces maisons peuvent se batir en vingt-quatre heures, e se transplanter en aussi peu de tems”.682 De acordo com Joaquim José Moreira de Mendonça, nos primeiros meses depois do terramoto, construíram-se mais de nove mil barracas. Algumas destas, bem como outras que se ergueram a posteriori, são “edifìcios commodos de dous, e três mil cruzados de custo, e muitos 

de mayor despeza”.683 A barraca que nos propomos analisar como primeiro caso de estudo pertencia a António Rodrigues, mestre alfaiate, e sua mulher, Antónia Maria, corresponde a uma das muitas edificadas no Campo de Santa Clara. Com efeito, na sequência do terramoto, este local atraiu a construção de centenas de barracas, pela sua dimensão e largueza e por ser um dos locais da capital menos afetados pelo cataclismo.684  O Campo de Santa Clara fica na freguesia de São Vicente e está delimitado, grosso modo, pela Rua do Arco Grande de Cima, Rua da Verónica, Travessa do Conde de Avintes, Travessa das Freiras, Praça Dr. Bernardino António Gomes, Rua do Mirante, Rua do Paraíso, Travessa do Paraíso e Calçada do Cascão (Cf. Figura 6 e Figura 7).685                                                                                                                                                 de fora, [Sua Magestade Fidelissima] mandou dar barracas de Campanha, e algumas madeiras para se fazerem de taboado”. Idem, 124. A louvação da barraca de Ana Maria Fernandes, viúva de António Caldas, que vendia 
“quinquilharia à Ribeira Velha" e tinha "sociedade numa tenda de mercearia", falecida em 1796, releva o caráter provisório desta tipologia, uma vez que, neste caso, segundo os louvados, a avaliação tem em conta apenas os 
materiais e o tempo “que a mesma se possa conservar no seu estado sem que a mandem demolir”. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 6, n.º 7. 682 Charles François Dumouriez, État Présent du Royaume de Portugal en l‟année de 1766 (Lausanne: François Grasset et Comp., 1775), 174-175. 683 Joaquim José Moreira de Mendonça, Historia…, 146-147. 684 Maria Elisabete Gromicho Serol, “O Campo de Santa Clara, em Lisboa: Cidade, História e Memória” (tese de mestrado, Lisboa, Universidade Aberta, 2012), 48-49. “Aquelle espaçosìssimo terreiro esteve durante o resto do inverno, e por todo o anno seguinte, convertido em um grande acampamento, pois que, prolongando-se os abalos da terra por alguns mezes, e dando ouvidos a credulidade popular ás sinistras prophecias que circulavam de boca em boca, annunciando que a cidade se subverteria no primeiro anniversario do cataclismo, ninguém ousava, por mais incommodos que sofresse, deixar a barraca armada no meio de um campo, praça, ou quinta, para ir habitar de novo nas estreitas ruas da cidade, embora ficassem as suas casas de pé, e incólumes”. Vilhena Barbosa, 
“Fragmentos de um roteiro de Lisboa”, Archivo Pittoresco (Lisboa: s/ed., 1858), vol. I, 30 apud Maria Elisabete 
Gromicho Serol, “O Campo…, 49. 685 O local deve o seu nome ao Convento de Santa Clara, que nos finais do século XIII aí se estabeleceu, mas que acabou destruído pelo terramoto de 1755. Maria Elisabete Gromicho Serol, “O Campo…, 16-17 e 48. 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Mendon%C3%A7a%2C+Joachim+Jos%C3%A9+Moreira+de%22
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Figura 6 - O Campo de Santa Clara (mapa)   Fonte: http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/  Figura 7 - O Campo de Santa Clara (ortofotomapa)    Fonte: http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/  A barraca surge elencada no inventário que se realiza na sequência do falecimento do referido António Rodrigues, a 15 de junho de 1758, que deixa um filho menor, Gaspar, com apenas um ano de idade.686  Trata-se de uma construção provisória, sendo referido “não ter foro algum por ser chão 

que ainda se não aforou como todas as mais circunvizinhas”.687 A barraca, avaliada em 30 00 réis, corresponde a 10% do património do casal, estimado em 292 690 réis (1750 = 271 009 réis). À luz dos critérios de análise estabelecidos, atendendo à ocupação e o nível de riqueza do                                                  686 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 16, n.º 14. 687 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 16, n.º 14. 
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agregado, estamos diante de um elemento que integra o grupo socioeconómico mais desfavorecido (grupo A).  Acreditamos que a barraca corresponde à morada do próprio inventariado, uma vez que se trata da única habitação descrita no inventário, a sua localização coincide com a morada do falecido e não há no inventário alusão a dívidas decorrentes do arrendamento de imóveis.  Do ponto de vista dos materiais e técnicas de construção, são referidos a madeira e o 
“frontal”, que consiste em paredes com estrutura de madeira preenchida por alvenaria (Figura 8).688   Figura 8 - Paredes de frontal   Fonte: http://construironline.dashofer.pt/?s=modulos&v=capitulo&c=1788  A alusão à madeira e ao frontal é explícita também na descrição da barraca de António Alves, sombreireiro, falecido em 1758, situada na Rua Direita da Fábrica da Seda que, segundo 
os louvados, “consta de duas lojas em baixo e hum sobrado em cima com duas casinhas e duas janelas para a rua; tudo de madeira e por dentro seus frontais”.689 No caso da barraca contígua à casa de habitação de António Félix dos Santos, administrador de uma loja de cabos, falecido em 1805, sita na freguesia de Nossa Senhora da Lapa, os louvados referem que a barraca tinha a 
“sua frente de frontal” e por dentro era “toda de madeira”, especificando depois que era 

constituìda por “uma casa com seu repartimento de madeira e tabuado sarrado da terra; por 
cima seu sotão de água furtada”.690 A madeira é, como vemos, o material dominante neste tipo                                                  688 As paredes de frontal são constituídas por um reticulado de barrotes de madeira, formado por elementos horizontais e verticais, denominados respetivamente por travessas e prumos, e elementos de contraventamento que são as chamadas diagonais, cuja disposição pode variar entre edifícios ou até dentro de um mesmo edifício, sendo, no entanto, frequente o padrão denominado por Cruz de Santo André. O reticulado era depois preenchido por alvenaria miúda composta por pedra e fragmentos cerâmicos ligados com argamassa de cal e areia. No final, todo o conjunto era rebocado e estucado. Disponível em: http://construironline.dashofer.pt/?s=modulos&v=capitulo&c=1788 consultado em 3 de março de 2017; Sílvio Conde, Construir…, 200-201. 689 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 160, n.º 15. 690 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 165, n.º 6. 
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de construções, sendo o pinho, tabuado ou madeira “da terra”, por vezes, referenciado nas descrições dos louvados, que aludem à sua utilização nas paredes e cobertura, o que atesta a opção pelos materiais autóctones.691 Apesar da sua simplicidade, as barracas poderiam ter uma especialização funcional elementar. A barraca em análise, propriedade de António Rodrigues, mestre alfaiate, constava de 
“tres cazinhas, casa de fora, câmara e cozinha” e por cima destas um sótão.692  Ao nível do recheio, a barraca era composta por:  
“Quatro tamboretes cobertos de moscóvia lavrada […] com pregaria meã em bom uso - 4 000 Huma banca de pinho com huma gaveta velha - 400 Quatro painéis ao divino pintura em pano molduras de pinho pintadas de nogueira […] pintura ordinária - 2 000 Hum espelho moldura de pinho pintada com hum palmo de vidro feito na terra - 300  Huma caixa de madeira de tara […] rachada no tampo - 1 000 Huma caixa pequena com a sua fechadura usada - 1200 Dois bancos de pinho hum com tres palmos de comprido outro mais pequeno - 200 Hum cabide de por vestidos de pinho com suas cortinas - 400 Huma imagem de Cristo crucificado de marfim feita na India cruz de pau santo calvário de esgalho com menos de hum palmo com um bom pastor de meio palmo em marfim - 1 200”.693  Acreditamos ser possível uma reconstituição do interior, ainda que incompleta e aproximada, fazendo a correspondência entre a sequência da descrição dos móveis e sua função e os compartimentos que compõem a barraca, que sabemos ser dividida em “casa de fora”, câmara e cozinha. Assim, é provável que os quatro tamboretes, a banca, os quatro painéis e o 
espelho se localizassem na “casa de fora”, um espaço com vocação social e que o cabide de pôr vestidos e a imagem de Cristo se situassem na alcova. Encontrar a correspondência das duas caixas e dos dois bancos é mais difícil, dado o caráter polivalente destes móveis. É crível                                                  691 Veja-se, por exemplo, a barraca de Ana Maria Fernandes, constituìda por “quatro casinhas terreas madeiradas de troxa com barrotes da terra e ripado e telhado e huma casa forrada por cima de guardapo da mesma madeira e a 
outra meia forrada por cima na forma da sobredita”. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 6, n.º 7. Segundo Bluteau, trouxa ou madeirado de trouxa designa um telhado de uma água usado, muitas vezes, nas estrebarias, palheiros, telheiros, etc. Rafael Bluteau, Vocabulário…, vol. 8, 69. 692 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 16, n.º 14. 693 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 16, n.º 14. 
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que se localizassem na cozinha. Note-se que não é elencado nenhum leito, mas é descrito um colchão de pano riscado cheio de lã e um chumaço irmão, bem como um enxergão "muito roto", avaliados em 3 600 réis. A roupa de cama é constituída por seis lençóis de linho, cinco usados e um muito velho, avaliados em 5 800 réis; um cobertor de pano da terra encarnado guarnecido com franjinha verde, usado e avaliado em 2 000 réis; uma colcha de chita guarnecida com franja de retrós e borlas de várias cores, muito usada, avaliada em 3 600 réis e duas cortinas de porta de alcova de chita branca e encarnada, usadas e avaliadas em 1 000 réis. No que concerne à roupa de casa, é ainda descrita uma toalha de mesa de linho e dois guardanapos atoalhados, usados e avaliados pela módica quantia de 300 réis, bem como quatro toalhas de mãos, três de linho e uma de Bretanha, usadas e avaliadas em 800 réis.694 Note-se que a especialização funcional das barracas poderia ser mais complexa. A barraca de Dona Ana Eusébia de Carvalho e Moura, viúva de contador da Contadoria Geral da Guerra, sita na freguesia de S. Mamede e que, ao que tudo indica, em 1791 serviu de morada da inventariada, constava “no plano baixo de cinco casas e sobre parte de sua área hum sótão; tudo feito de frontal e muito velha com muita madeira de pinho da terra e telhada de valadio695 e 
no centro hum quintal com suas parreiras e algumas arvores”.696 Neste caso, como a falecida fez referência no seu testamento à localização de alguns objetos que legou aos seus herdeiros, ficamos com uma imagem das funções das cinco divisões que constituíam a sua barraca e, por conseguinte, do seu nível de especialização funcional. Com efeito, a falecida aludiu 
especificamente à “casa do oratório”, à “casa onde durmo”, à “casa de canto” e, ainda à “casa 

ao pé da cozinha”, o que nos leva a deduzir que a quinta divisão correspondia à cozinha697. Este inventário, elaborado em 1791, mostra que, embora esta tipologia seja característica do período pós-terramoto, visando responder às necessidades urgentes de habitação, ela parece ter-se perpetuado como forma de habitar muito para além dos anos subsequentes ao dramático episódio. Esta situação decorrerá em grande medida da lentidão do processo de reconstrução da                                                  694 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 16, n.º 14. 695 Telhado de valadio ou de telha-vã corresponde a um telhado onde é usada a telha de meia cana, também conhecida como telha alhandra. Este tipo de telhado implica a construção de uma armação constituída por um varedo e ripado relativamente denso para que as telhas fiquem bem apoiadas sem recurso a argamassa. Por vezes, são colocadas pedras em cima das telhas para impedir que o vento as levante. Disponível em: http://cvc.instituto-camoes.pt/lextec/por/domain_4/text/18380.html consultado em 3 de março de 2017. 696 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 6, n.º 10. Inferimos que se trata da sua habitação dado que, mais uma vez, se trata da única moradia descrita, a localização coincide com a morada referida no testamento e não são descritas dívidas passivas com rendas de casas. 697 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 6, n.º 10. 
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cidade de Lisboa, sublinhado por vários historiadores, historiadores da arquitetura e do 
urbanismo. Lisboa foi, como se sabe, durante largos anos depois do terramoto de 1755, “uma cidade de barracas, ruìnas, estaleiros e casas novas”.698 Tivemos oportunidade de fazer referência ao trabalho de Ana Rita Reis, Maria José de Freitas Simões e Susana Rodrigues que, quantificaram o ritmo da reconstrução da baixa pombalina, mostrando que entre 1762 e 1777, foram edificados 46% dos imóveis; entre 1778 e 1806, 50% e entre 1807 e 1834, apenas 4%.699  No mesmo trabalho, as autoras põem em evidência a persistência e um certo enraizamento das 
barracas e construções provisórias, constatando que “apesar de grande parte da retícula já se encontrar edificada em 1834, encontram-se ainda algumas estruturas precárias, “abarracadas”, por vezes bastante complexas, localizando-se sobretudo em ruas secundárias – Rua do Crucifixo, Rua do Carmo, Rua dos Sapateiros, Rua dos Correeiros, Rua dos Douradores e Travessa das Pedras Negras. Um bom exemplo é o Pátio do Duque, no lado ocidental do Rossio, que albergou, durante muito tempo, inúmeras barracas […]”.700  6.4.2 A casa de António Duarte, pescador e sua mulher Rosa da Cruz  O segundo caso de estudo corresponde à habitação de António Duarte, pescador, e sua mulher, Rosa da Cruz.701 António Duarte faleceu a 18 de setembro de 1831, e, como tinha uma filha menor (Maria José, de nove meses), deu-se início ao processo de inventário dos seus bens, cabendo à viúva a função de inventariante. O auto de juramento que, em certo sentido, corresponde formalmente ao início do inventário, data de 3 de novembro do mesmo ano e o encerramento de 23 de janeiro de 1832. De acordo com a viúva, os bens que ficaram por morte do marido eram “muito incignificantes e cem valor quais os pequenos moveis da casa de hum pobre Pescador que hera o dito seu 
marido”.702 Na perceção da viúva inventariante a propriedade era o único elemento do património do casal digno de nota e, mesmo assim, considera-a insignificante e de pouco rendimento, visão                                                  698 Maria Alexandre Lousada; Eduardo Brito Henriques, “Viver nos escombros: Lisboa durante a reconstrução”, in O Terramoto de 1755: Impactos Históricos, org. Ana Cristina Araújo et al. (Lisboa: Livros Horizonte, 2007), 195. 699 Ana Rita Reis, Maria José de Freitas Simões; Susana Rodrigues, “A décima…, 58-65. 700 Ana Rita Reis, Maria José de Freitas Simões; Susana Rodrigues, “A décima…, 61-62. 701 Sabemos que esta constituíra a residência do casal através da referência explícita dos louvados à ocupação do segundo andar da propriedade pela viúva e pela coincidência entre a morada da casa descrita e o local de residência do inventariado expressa no testamento. 702 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 41, n.º 2, fl. 2. 
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corroborada pelos louvados.703 É de facto incontornável que o imóvel avaliado em 240 000 réis (1750 = 173 913 réis), representava 76% do património do agregado, cujo nível de fortuna foi estimado em 313 780 réis (1750 = 227 377 réis). Tal como o caso anterior, o valor do património e o tipo de ocupação profissional coloca este agregado no grupo socioeconómico mais desfavorecido (Grupo A). O imóvel tinha duas frentes e constava na altura, como agora, de loja, sobreloja, primeiro e segundo andar, pois tudo leva a crer que o edifício ainda exista e corresponda ao atual Beco da Lapa, n.º 20 e Beco das Mil Patacas, n.º 1 da antiga freguesia de Santo Estevão, atualmente integrada na de Santa Maria Maior (Figura 9, Figura 10 e Figuta 11).704 O lote está enquadrado num quarteirão delimitado a nordeste pela Rua dos Remédios, a noroeste pelo Beco do Surra, a sudoeste pelo Beco da Lapa e a sudeste, pelo Beco dos Ramos.   Figura 9 - Localização do lote e quarteirão onde está implantado o atual Beco da Lapa, n.º 20 e Beco das Mil Patacas, n.º 1 (mapa de 1856-1858)    Fonte: Atlas da Carta Topográfica de Lisboa: n.º 44 (pormenor)                                                      703 A viúva refere terem ficado “apenas humas incignificantes cazas no Beco das Mil Patacas N=1= pagas aos meses 
e de pequeno rendimento”. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 41, n.º 2. Os louvados, por 
sua vez, estimam o valor da casa “com atenção ao mau sìtio e seu estado penção assim como também a que as 
ditas rendas são a mezes e por isso tem muitas falhas”. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 41, n.º 2. 704 A visita ao local permitiu concluir que dos dois imóveis com estas confrontações um corresponde fielmente à tipologia e morfologia descrita no inventário. 
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Figura 10 - Localização do lote e quarteirão onde está implantado o atual Beco da Lapa, n.º 20 e Beco das Mil Patacas, n.º 1 (mapa atual)    Fonte: http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/   Figura 11 - Localização do lote e quarteirão onde está implantado o atual Beco da Lapa, n.º 20 e Beco das Mil Patacas, n.º 1 (ortofotomapa atual)    Fonte: http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/  De acordo com as informações do testamento e do inventário, António Duarte era detentor do domínio útil do prédio. O domínio direto cabia ao Mosteiro de S. Vicente a quem o pescador pagava 700 réis e duas galinhas de foro e laudémio de décima em caso de venda. No seu testamento, aprovado dois dias antes de falecer, António Duarte nomeia a sua mulher na segunda vida do prazo e refere que este fora comprado com dinheiro do casal, devendo por isso mesmo entrar na partilha.705 No testamento nomeia também a esposa como testamenteira,                                                  705 Como vimos, a lei determinava que, quando nas partilhas surgissem bens de natureza de prazos de vidas, comprados na constância do matrimónio, se a mulher sobrevivesse, ela era meeira no valor do prazo ou no que ele 
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tutora e administradora da filha menor, confiando-lhe igualmente as disposições relativas à mortalha, funeral, enterro, sufrágios e ofertas do reverendo pároco, o que é revelador da confiança depositada nas suas capacidades. O prédio, de perímetro retangular, tem 4,13 metros de frente e cerca de 8,58 metros de profundidade (Cf. Figura 12).706   Figura 12 - Planta do n.º 1 do Beco das Mil Patacas, segundo andar (estado atual)  Figura 13 - Alçado Principal do n.º 20 do Beco da Lapa (estado atual)   Fonte: AML, Obra n.º 20066, processo 100/DMRU-A/R/1993, fl. 72. Fonte: AML, Obra n.º 20066, processo 100/DMRU-A/R/1993, fl. 72.  Trata-se, como no momento de avaliação, de um prédio de habitação coletiva implantado num lote estreito e comprido característico do cadastro tardo-medieval, ao qual corresponde uma relação de 1:2, passível de ser explicado pelos altos índices de ocupação da zona.707 O edifício                                                                                                                                                tivesse custado. Ordenações Filipinas, Livro 4, Título 97, n.º 24; António Joaquim Ferreira de Eça e Leiva, Memorias..., 53-55. 706 Medidas recolhidas na planta de 1993. AML, Obra n.º 20066, processo 100/DMRU-A/R/1993, fls. 71 e 72. 707 No entanto, as dimensões do lote estão abaixo dos 6,75x13,50 metros, correspondentes aos 30x60 palmos, 
medida camarária de referência denominada “chão”, princìpio ordenador do loteamento urbano, por exemplo, do 
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caracteriza-se por ocupar pouca frente de rua, apresentando uma fachada mais alta do que larga. O edifício corresponde a um tipo identificado por diversos autores e referido por Hélder 
Carita como “lote estreito” que, segundo Ana Costa Rosado, aparenta ser um dos mais comuns em Lisboa.708 A fachada para o Beco da Lapa caracteriza-se pela regularidade da posição e dimensão dos vãos, sendo possível reconhecer dois alinhamentos verticais ainda que desiguais na sua composição morfológica (Cf. Figura 13). O alinhamento vertical esquerdo inclui a porta de acesso ao rés do chão e as janela de sacada; e o da direita inclui uma janela de peito ao nível do rés do chão e do último piso, e um óculo de iluminação da caixa de escadas no primeiro e segundo pisos. O edifício tem duas portas de entrada: a primeira, no Beco da Lapa, dava acesso ao fogo do piso térreo; a segunda, lateral, no Beco das Mil Patacas, dava acesso às escadas. O 
sistema de acesso aos fogos consiste numa “escada de tiro” que sobe encostada à empena lateral direita, em lanços unidirecionais de acentuada inclinação interrompidos por um pequeno patamar de acesso a cada andar. Este sistema de escadas, desenvolvidas em profundidade, testemunho da persistência de modos de construir de tradição medieval, representa, como se sabe, perda de área habitacional.709 Cada piso dispõe de um fogo. O espaço interior é exíguo. A área bruta ronda os 35 m2. De acordo com os avaliadores, em 1831, a loja, sobreloja e primeiro andar constavam de duas divisões, um número de compartimentos comum na Idade Média. Com efeito, os estudos sobre a casa urbana corrente na Idade Média tardia têm permitido concluir que esta se caracterizava por uma estrutura simples e pelo reduzido número de divisões.710 Para Lisboa, Iria Gonçalves aponta as duas divisões, casa dianteira (compartimento aberto sobre a rua) e câmara, como solução dominante.711 No entanto, no andar que serviu de habitação ao casal e depois à viúva e sua filha, verificámos uma complexificação desta estrutura e uma relativa especialização, pois este encontrava-se dividido em “tres pequenas cazas”. Esta diferença leva-nos a questionar se o                                                                                                                                                Bairro Alto no século XVI. Hélder Carita, Bairro Alto…, 48-49 e 111; Maria Rocha Pinto, “A habitação corrente…, 10. De facto, os estudos têm demonstrado que os lotes seriam feitos a partir de lotes-padrão. No entanto, os proprietários podiam adquirir mais do que um chão, aumentar ou diminuir a área de implantação dos edifícios, 
levando à variação da sua dimensão que decorre, por um lado, de “valores múltiplos e submúltiplos do módulo 
base” e, por outro, da variedade da capacidade económica e do tecido social. Maria Rocha Pinto, “A habitação corrente…, 9. 708 Hélder Carita, Bairro Alto…, 108; Ana Costa Rosado, “A habitação…, 41. 709 João Vieira Caldas; Maria Rocha Pinto; Ana Rosado, “O prédio…, 152. 710 Luísa Trindade, A Casa…, 67-76. 711 Muito embora, como vimos, o número de compartimentos fosse em muitos casos superior através da adição de uma cozinha, uma sala ou uma antecâmara. Iria Gonçalves, O Património…, 87-88; Luísa Trindade, A Casa…, 69. 
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fogo teria originalmente as três divisões pois é sabido que o espaço era bastante mais plástico do que à partida poderíamos supor. Era possível aumentar, ainda que provisoriamente, o número de divisões pela subdivisão, potenciando por esta via a complexidade formal da habitação e a especialização das divisões. Para isso recorria-se aos “repartimentos”, normalmente em 

materiais frágeis como a taipa, o tabique, o “taboado” ou os panos de armar.712 A planta retangular organizava-se em três áreas, que corresponderão com grande 
probabilidade a “casa de fora”, compartimento maior e possivelmente junto à fachada, constituindo uma área social; uma alcova interior, uma área privada e uma cozinha, a tardoz, uma área de serviços. Esta organização funcional tripartida, como vimos, comum, pelo menos, desde o início da Idade Moderna, denota uma especialização funcional, ainda que incipiente e associada a uma noção de privacidade muito relativa.713 A sala assumia um papel privilegiado pela sua maior dimensão e abertura para a rua, com a qual se relacionava através de duas janelas. Neste caso específico, ainda que as dimensões das divisões se tenham alterado, admitimos como hipótese que a lógica da planta, organizada em T, se tenha mantido, isto é, que a sala ocupasse a frente e a cozinha e os quartos ficassem a tardoz (Cf. Figura 12). Contudo, consideramos mais provável que os três compartimentos estivessem dispostos em linha, alinhados perpendicularmente à fachada e os compartimentos intercomunicantes, uma solução que a literatura demonstra ter sido comum nos lotes estreitos e compridos. Nesse caso, a sala ficava na frontaria, o quarto no interior e a cozinha a tardoz. Atendendo à localização da porta de acesso ao andar, é possível que a entrada se fizesse diretamente para o compartimento do meio, que comunicaria diretamente com os outros ou, solução menos provável, para um corredor que ligava a frente a tardoz. O interior era marcado pela simplicidade. Senão vejamos: os móveis descritos pelos louvados resumem-se a:  
“Huma comoda de madeira do Brazil usada - 2 400 Seis cadeiras de caixa pintadas - 2 400                                                  712 A. H. de Oliveira Marques, “Depois da reconquista…, 107. 713 João Vieira Caldas; Maria Rocha Pinto; Ana Rosado, “O prédio…, 148. Hélder Carita corrobora esta perspetiva, referindo que, no que respeita à organização interna, neste período, as casas dividiam-se em três áreas distintas – social, descanso e serviço. Hélder Carita, Bairro Alto…, 117. Veja-se também, Ana Costa Rosado, “A habitação…, 43; 
Joana Matoso, “A habitação corrente…, 32. 
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Huma meza de madeira de caixa com huma aba - 960 Huma caixa de madeira do Brazil - 600 Tres selhas714 muito velhas - 200 Hum bahu em bom uso - 1 200”.715  A disposição dos móveis parece ir ao encontro da especialização funcional das divisões que admitimos como provável. Podemos mesmo avançar como hipótese que a cómoda e as seis cadeiras se situavam na sala e as três selhas, na cozinha. Relativamente à roupa de casa, verificámos o mesmo cenário de simplicidade, resumindo-se a cinco lençóis de linho, quatro guardanapos de linho de Guimarães e quatro toalhas também de linho para uso das mãos. Em matéria de louça e utensílios domésticos, apenas é descrito “Hum aparelho”.716 No que diz respeito ao recheio da casa, notámos a ausência de mobiliário de repouso e de itens relacionados com a preparação de alimentos. A referência a um leito surge num apenso onde são elencados os bens do casal, alguns dos quais alegadamente vendidos pela viúva inventariante. Além dos objetos descritos no inventário, constam desse apenso: “Hum tromõ”; 
“Hum leito com todos os seus pertenses”; “Bacia e candieiro de arame”; “Varios arranjos de cozinha” e “Algum pano de linho em pessa”.717 Este apenso será, tudo leva a crer, da autoria de João Duarte, irmão do falecido que, durante o processo de inventário, acusa a viúva de querer usurpar os bens da menor.718 No entanto, a acusação não é tida em conta pelo juiz que presume a inocência da viúva, 
sublinhando que “Hum dos effeitos do juramento prestado pelo cabeça de cazal he ser crido a respeito da descrição dos Bens em quanto por acção ordinaria se não prova o contrario sem que pessoa alguma seja authorizada, e muito menos quem não he herdeiro para dar á carregação os 
Bens dividendos, ficando livre aos herdeiros a acção ordinaria de sonegados”.719  

Assim e em conformidade com essa perspetiva determina que “só deve partir-se o que se acha descripto pela cabeça de cazal, ficando ao menor resguardados e salvos os seus direitos para propor as competentes acções para haver da Inventariante o que se provar haver no Cazal                                                  714 Corresponde a um “vaso de pau em que as peixeiras andam vendendo o peixe”. António de Moraes Silva, 
Diccionario…, vol. 1, 371. 715 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 41, n.º 2. 716 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 41, n.º 2. 717 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 41, n.º 2. 718 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 41, n.º 2. 719 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 41, n.º 2. 
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ao tempo do óbito do marido inventariado, e que ella não descrevêo”.720 Nunca saberemos se os bens que constam do apenso existiram, e se se foram ou não vendidos, já que, segundo declara a viúva inventariante em 27 de agosto de 1833, a órfã falecera e, com ela também, a hipótese – justa ou injusta – de interposição de ação de sonegados pelos herdeiros. Apesar destes aspetos processuais que apontam para eventuais lacunas na descrição dos bens, é importante ter em conta que, ainda que eventualmente incompleto, o cruzamento do inventário com outras fontes permite-nos reconstituir a casa de um pescador, pertencente à camada mais desfavorecida da nossa amostra, nos finais do Antigo Regime.   6.4.3 A casa de Dona Ana Joaquina Teles de Almada, viúva do doutor Vítor Mendes de Carvalho e Oliveira, advogado da Casa da Suplicação  Como alguns estudos têm demonstrado, desde o século XVIII que a moradia mais comum em Lisboa corresponde a edifícios com vários andares habitados por várias famílias sem relação entre si. O exemplo anterior desenvolve-se em altura por estar implantado numa área de grande densidade construtiva. Nas zonas de menor pressão demográfica, os lotes poderiam adquirir maiores dimensões e as construções traduzirem-se em edifícios longos e baixos. Em alguns casos um piso térreo e um andar são suficientes. É o caso da habitação de Dona Ana Joaquina Teles de Almada, descrita no inventário de bens realizado na sequência do seu falecimento, localizada na Rua do Passadiço, freguesia de Coração de Jesus, atual freguesia de Santo António. Dona Ana Joaquina era filha de António José de Almada e Castro e Dona Maria Isabel de Almada e, à data do inventário, viúva do doutor Vítor Mendes de Carvalho e Oliveira, que foi advogado da Casa da Suplicação, filho de Tomé Mendes de Carvalho e Antónia Maria Micaela, com quem contraiu matrimónio a 18 de outubro de 1751 na freguesia de S. Vicente, em Abrantes.721 De acordo com os dados do auto de juramento do inventário, Dona Ana faleceu a 24 de setembro de 1802 com 70 anos de idade.722 Seu marido havia falecido há cerca de 35 anos, sendo referido que, na sequência da sua morte não se realizara inventário, pelo que o inventário                                                  720 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 41, n.º 2. 721 Manuel da Costa Juzarte de Brito, Livro Genealógico das Famílias desta Cidade de Portalegre (Lisboa: Medialivros, 2002), 772. 722 Idade calculada tendo em conta a informação sobre a data de baptismo que consta no livro de Manuel da Costa Juzarte de Brito, Livro Genealógico…, 772. 
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então iniciado corresponde à descrição e partilha dos dois elementos do casal. O auto de juramento é feito a 5 de maio de 1804 pela inventariante, Dona Maria Bárbara de Almada e Castro, filha da falecida.723 Os herdeiros da inventariada eram os seus cinco filhos: Francisco Caetano Oliveira de Almada e Castro, em 1803, juiz de fora do Cível da cidade do Porto, e em 1805, juiz da Relação do Porto, casado com Matilde de Almada; Dona Antónia Teles de Almada e Castro casada com Afonso Pimentel do Vabo, cadete da Artilharia da Corte; padre António Joaquim de Oliveira Almada e Castro, abade de São Paio de Ruilhe; a inventariante, Dona Maria Bárbara de Almada e Castro, solteira, e José Marçal de Almada e Castro, todos maiores.724 Eram também herdeiros os netos da falecida: Joaquim de Almada, de 22 anos; António de Almada, de 18 anos; Dona Ana Joaquina Teles de Almada, de 16 anos, filhos de Leonardo de Almada e Castro casado com Dona Maria Inácia de Almada, falecido depois do pai e antes da mãe. No seio deste casamento nasceram ainda, Dona Mariana Rita de Almada e Francisca de Paula Almada que, por terem falecido depois do pai, não foram herdeiras. O total dos bens avaliados perfaz 907 750 réis (1750 = 373 560 réis). Considerando apenas o nível de riqueza, este agregado enquadra-se no grupo socioeconómico mais baixo, ou seja na categoria A. Todavia, como dissemos, a inventariada era viúva do doutor Vítor Mendes de Carvalho e Oliveira, advogado da Casa da Suplicação, uma ocupação profissional passível de ser enquadrada nos grupos intermédios. Por este motivo, e de acordo com os critérios previamente estabelecidos este inventário foi considerado como pertencente à categoria B, ou seja, ao grupo intermédio considerado tendencialmente remediado. O peso dos bens imóveis, no caso, dois prédios de habitação, no património da família é esmagador (88%). Um desses imóveis estava localizado na Rua da Caridade e foi estimado em 300 000 réis. O outro, situado na Rua do Passadiço e com frente também para a Travessa das Parreiras, foi avaliado em 500 000 réis, representando 55% do património da viúva.  É deste último que nos ocuparemos pois, de acordo com o Livro de Registo da Décima de Arruamentos da Freguesia de S. José, em 1802, ano de falecimento de Dona Ana Joaquina, a viúva vivia nesse prédio, ocupando os dois fogos do primeiro piso.725 Sabemos através do testamento da falecida, elaborado a sete de agosto de 1800, que viviam na sua companhia as                                                  723 O papel de inventariante terá sido alvo de disputa entre a inventariante nomeada e o seu cunhado. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra V, maço 1, n.º 5. 724 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra V, maço 1, n.º 5; Manuel da Costa Juzarte de Brito, Livro 
Genealógico…, 772-773. 725 AHTC, Décima de Arruamentos da Freguesia de S. José, 1802. Porém, no momento de avaliação do imóvel a inventariante ocupava apenas o andar direito. 
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filhas Dona Maria Bárbara e Dona Antónia, casada com Afonso Pimentel de Vabo, o filho, José Marçal de Almada e os netos, Dona Ana, Joaquim, e António, filhos de Leonardo de Almada.726 O edifício com as confrontações descritas no inventário corresponde ao atual n.º 53-57 da Rua do Passadiço, n.º 13 da Travessa das Parreiras (Cf. Figura 14, Figura 15 e Figura 16). A construção que hoje se encontra no local, apesar do abandono a que se encontra votado, ou talvez por causa disso, parece conservar bastante coincidência com a configuração descrita no inventário. O prédio, implantado num lote quadrangular, insere-se num lote delimitado a norte pela Travessa das Parreiras, a oeste pela Rua do Passadiço, a sul pela Travessa do Loureiro e a oeste pela Rua de Santa Marta.   Figura 14 - Localização do lote e quarteirão onde está implantado o atual n.º 53-57 da Rua do Passadiço, n.º13 da Travessa das Parreiras (mapa de 1856-1858)    Fonte: Atlas da Carta Topográfica de Lisboa: n.º 19 (pormenor)   Figura 15 - Localização do lote e quarteirão onde está implantado o atual n.º 53-57 da Rua do Passadiço, n.º13 da Travessa das Parreiras (mapa atual)   Fonte: http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/                                                  726 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra V, maço 1, n.º 5. 
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Figura 16 - Localização do lote e quarteirão onde está implantado o atual n.º 53-57 da Rua do Passadiço, n.º13 da Travessa das Parreiras (ortofotomapa atual)    Fonte: http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/  O edifício apresenta baixo pé-direito, uma característica formal típica da arquitetura pré-industrial (Cf. Figura 17 e Figura 18).727   Figura 17 - Rua do Passadiço, n.ºs 53, 55 e 57 Figura 18 - Travessa das Parreiras, n.º 13     Fonte: Fotografia da autora  Fonte: Fotografia da autora                                                   727 Maria Rocha Pinto, “A habitação corrente…, 2. 
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Pela Rua do Passadiço, o edifício é composto por dois módulos, constituído cada um com um fogo no rés do chão e outro no primeiro andar – separados por uma escada ao centro; aos quais acresce outro no rés do chão com entrada pela Travessa das Parreiras. Os fogos do rés do chão são independentes e têm uma porta de entrada direta a partir da rua. Ao nível da fachada, na Rua do Passadiço, o fogo do lado esquerdo do primeiro andar tem uma janela de sacada e o do lado direito uma janela de peito e na Travessa das Parreiras uma de sacada e outra de peito, alinhadas com os vãos do rés do chão. A consulta da Obra n.º 37496 permitiu-nos conhecer a planta do fogo da esquerda em 
1955 que, sabemos através do sequestro, em 1805, constava “de caza de fora, alcova, e 

cozinha; e hum quarto piqueno” (Figura 19). É possível que aquela traduza ainda o esquema e organização anterior. A planta em L parece seguir genericamente o modelo das três divisões em linha, a que já fizemos referência – com a sala junto à fachada, a alcova interior ligada à sala, a cozinha a tardoz – ao qual acresce um pequeno compartimento junto à fachada e com ligação à sala. Sobre a habitação do lado direito, que fora também ocupada pela falecida, sabemos que 
constava “de caza de fora, alcova e cozinha, e huma cazinha de ladrilho aRuinada” e seu 

“Quintal, o qual tem seu canavial, e huma piquena parreira”.728 O facto de não existirem plantas desta parte edifício e de este se encontrar abandonado impede-nos de conhecer e reconstituir a sua configuração e distribuição espacial. Sabemos, no entanto, que havia uma articulação da fachada tardoz com o quintal.729                                                  728 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra V, maço 1, n.º 5, sequestro de 31-05-1805, fls. 3-4v. 729 Refira-se que, segundo Bluteau, quintal “he na cidade, ou Villa hu pedaço de chão, com árvores fructiferas, & cercado de muros. Chama se Quintal, por servir como de quinta no povoado”. O autor esclarece ainda que “[n]ão he facil achar lhe nome proprio latino, porque Hortus he jardim, Hortus olitorius he Horta, Pomarium he Pomar, 
como também Viridarium, e propriamente falando, Quintal, não he jardim, nem horta nem pomar”, porque em bom rigor, quintal é tudo isso: um espaço multifuncional que responde a várias necessidades dos seus habitantes e onde se realizavam diversas funções de apoio às habitações. Rafael Bluteau, Vocabulário…, vol. 7, 66. Destacamos em primeiro lugar o papel de iluminação da habitação, arejamento e consequente salubridade do ar. É característico dos quintais, sistematicamente referido pelos avaliadores, a forte presença de árvores de fruto de espinho (laranjeiras e limoeiros), de pevide (maçãs e peras), de caroço (cerejas, ginjas, damascos, pessegueiros) e parreiras que cumpriam múltiplos papéis, como sejam conferir maior privacidade à casa, fornecer sombra no Verão, e fruta ao longo do ano, dando um pequeno contributo para a economia doméstica dos agregados e através das florações ao longo do ano emanariam perfumes e aromas. Por vezes, o quintal também incluía uma horta, facto explicitamente referido em algumas avaliações. Veja-se, por exemplo, ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 110, n.º 9; ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 84, n.º 4. Este é também um local onde, muitas vezes, se podiam guardar materiais ou instalar infraestruturas de apoio à casa ou às atividades profissionais através da edificação de telheiros ou anexos. Veja-se, por exemplo, ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 116, n.º 3. Era também no quintal que, muitas vezes, se localizava o poço. Um exemplo ilustrativo dessa situação é a casa de Valentim dos Santos. Cf. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra V, maço 2, n.º 5. Em alguns casos, estavam também implantadas no quintal infraestruturas para criação de animais. Vejam-se os casos de uma das casas de que é proprietário António Gomes Lourenço, lente de Cirurgia do Hospital de São 
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O documento de sequestro revelou-se fundamental para o conhecimento do número e funções das divisões, do perfil socioprofissional dos locatários, bem como do valor anual da renda. Assim, além das águas-furtadas “de pavimento direito”, o sequestro refere-se à loja n.º 
20, que constava “de caza de fora, alcova, e cozinha”, ocupada por José Correia, trabalhador, 
que pagava de renda 7 200 réis; a loja n.º 22 era constituìda por “caza de fora, e huma cazinha 

piquena”, onde vivia Rosa Maria, que pagava 9 600 réis; a loja n.º 37 constava de “caza de fora 

e alcova”, era ocupada por Josefa Maria, viúva, que pagava de renda 7 200 réis. Por último, a 

loja n.º 38 constava “de caza de forno, e outra de recolher lanha”, era ocupada por António Fernandes, almocreve, que pagava de renda 8 000 réis.730  Figura 19 - Planta do andar esquerdo do n.º 55 da Rua do Passadiço (em 1955)   Fonte: AML, Obra n.º 37496, processo 14684/DAG/PG/1955, fl. 12.                                                                                                                                                José e cavaleiro da Ordem de Cristo (Cf. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 109, n.º 1) e da casa do Doutor António Máximo Lopes, cavaleiro da Ordem de Cristo e advogado da Casa da Suplicação (Cf. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 21, n.º 1. Mas como refere Bluteau, este era um local polivalente que cumpria a função de jardim para evasão e deleite dos seus habitantes. Em alguns casos existem referências explícitas a alegretes ou flores. Cf., por exemplo, a casa de António José Dantas, sita na Calçada da Estrela (ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 82, n.º 8) ou a casa de Dona Ana Joaquina Teles de Almada, que estamos a analisar. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra V, maço 1, n.º 5. A privacidade dos quintais era assegurada por muros que os rodeavam. Cf. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 116, n.º 3 e Letra V, maço 2, n.º 5. A análise do Atlas da Carta Topográfica de Filipe Folque permite verificar que, em meados do século XIX, embora não estivessem excluídos das zonas de maior centralidade, os quintais eram mais comuns nas zonas de menor pressão urbanística, mostrando que a desruralização da cidade, um fenómeno, segundo Jacques Le Goff, do século XIX, se processou de forma desigual e seguindo uma lógica centrífuga. A repartição do lote entre casa e quintal conferia uma duplicidade de imagens à cidade, visível desde a Idade Média. A densidade de construção sentida ao nível da rua, contrastava com o espaço não edificado no miolo dos quarteirões. Luísa Trindade, A Casa…, 30. 730 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra V, maço 1, n.º 5. 
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Os bens móveis descritos no inventário resumem-se a:   
“Huma imagem de crusifixo sem cruz […] - 1200 Hum painel de Nossa Senhora da Piedade com moldura […] - 1600 Hum painel do Senhor com cana verde pintura em pano […] com moldura estreita de pinho - 300 Huma banca de madeira do Brasil […] - 480 Huma banca que foi de abas […] munto velha - 240 Huma dobadoura de madeira do Brasil […] -  240”731  Naturalmente que, neste caso nos surpreende a simplicidade e o número reduzido de objetos. Reduzir-se-ia o recheio da casa a estes bens? Existiriam outros que, por serem demasiados velhos e sem valor, ou serem pertença de outros membros do agregado, que não da viúva, não foram descritos? Ter-se-ão repartido amigavelmente alguns bens? Não temos elementos que nos permitam responder a esta questão, no entanto, a total ausência de roupa de casa e de vestir leva-nos a considerar como provável a última hipótese.  6.4.4 A casa de António da Silva, mestre pedreiro  O terceiro caso de estudo corresponde à habitação de António da Silva, mestre pedreiro, na Rua das Salgadeiras.732 Segundo os dados do inventário, António da Silva faleceu a 13 de novembro de 1784.  A inventariante foi sua filha, Maria Madalena, que fez auto de juramento a 26 de fevereiro do ano seguinte. Através deste elemento processual ficamos a saber que António da Silva foi casado duas vezes. Do primeiro matrimónio ficaram três filhos: Pliciano(?) da Silva que, no momento do auto de juramento, tinha 44 anos e encontrava-se ausente em parte incerta; José da Silva, de 40 anos e Mariana Francisca, de 36 anos. Do segundo matrimónio com Marta Maria, por morte da qual se fizera inventário, teve cinco filhos: António da Silva, de 34 anos, ausente em Espanha; Maria Madalena, inventariante, de 31 anos; Joana Crisóstoma, de 30                                                  731 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra V, maço 1, n.º 5. 732 No Livro da Décima de Arruamento António da Silva é identificado como mestre carpinteiro. AHTC, Décima de Arruamentos da Freguesia de Encarnação, 1784. 
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anos; Violante Rosa, de 27 anos e Lourenço José da Silva, de 25 anos. O auto de encerramento data de 3 de agosto de 1785. De acordo com a descrição dos avaliadores, o prédio que, pelo cruzamento com o Livro da Décima,733 sabemos ter servido de habitação a António da Silva, situava-se na freguesia da Encarnação e confrontava a sul com a Rua das Salgadeiras, para onde tinha sua principal serventia, e a poente com a Rua dos Calafates, atual Rua do Diário de Notícias, para onde tinha janelas.734 De acordo com estes elementos, o imóvel descrito corresponde com toda a probabilidade aos atuais n.ºs 6-10 da Rua das Salgadeiras e n.º 2 da Rua do Diário de Notícias, da atual freguesia da Misericórdia. Implantado num lote retangular, o edifício insere-se num quarteirão delimitado a norte pela Travessa da Espera, a este pela rua do Norte, a sul pela Rua das Salgadeiras e a oeste pela Rua do Diário de Notícias (Cf. Figura 20, Figura 21 e Figura 22).   Figura 20 - Localização do lote e quarteirão onde está implantado o atual n.ºs 6-10 da Rua das Salgadeiras e n.º 2 da Rua do Diário de Notícias (mapa de 1856-1858)    Fonte: Atlas da Carta Topográfica de Lisboa: n.º 42 (pormenor)                                                         733 Note-se que, neste caso, o inventário refere que o inventariado morava na Rua das Salgadeiras, mas não refere explicitamente que o inventariado ocupava o imóvel de habitação coletiva de que era proprietário. Esta informação foi confirmada no Livro da Décima da Freguesia da Encarnação, que identifica o prédio de habitação de António da Silva e refere que o senhorio ocupava um dos fogos. 734 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 150, n.º 2. 
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Figura 21 - Localização do lote e quarteirão onde está implantado o atual n.ºs 6-10 da Rua das Salgadeiras e n.º 2 da Rua do Diário de Notícias (mapa atual)    Fonte: http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/    Figura 22 - Localização do lote e quarteirão onde está implantado o atual n.ºs 6-10 da Rua das Salgadeiras e n.º 2 da Rua do Diário de Notícias (ortofotomapa atual)    Fonte: http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/   De acordo com a descrição dos louvados, António da Silva detinha o domínio útil da propriedade que constituía prazo fateusim foreiro à Basílica de Santa Maria em 700 réis cada ano, com laudémio de décima em caso de venda.735 Os avaliadores referem que toda a propriedade “está bastante velha e deteorada” mas, atendendo ao seu estado, sìtio e pensões é,                                                  735 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 150, n.º 2, fl. 12. 
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ainda assim, estimada em 850 000 réis.736 O imóvel representava 57% do património, avaliado em 1 490 097 réis (1750=1 164 138 réis). Atendendo ao nível de riqueza e ocupação, este agregado pertence ao grupo intermédio considerado remediado (C).  António da Silva detinha também o domínio útil de um prédio, situado na freguesia do Sacramento, avaliado em 400 000 réis. Estes dois itens representavam nada menos do que 83% da fortuna deste mestre pedreiro. As dívidas ativas, a maioria das quais decorrente de rendas das casas, representavam 15% do património.  A habitação corresponde, como as anteriores, a um prédio plurifamiliar, embora se distinga dos exemplos até agora analisados pelo facto de ser um imóvel de múltiplos andares com dois fogos por piso. A duplicação de fogos surge no século XVII, tratando-se de uma solução posterior à de lote estreito com escada lateral.737 Nos primeiros casos de duplicação de fogos as escadas eram de tiro, tendo depois evoluído para outras configurações em caso de acrescento de pisos, por falta de espaço em comprimento.738  Segundo Nuno Teotónio Pereira e Irene Buarque, o edifício é anterior ao terramoto de 1755 e conserva a sua feição primitiva.739 O prédio, de perímetro retangular, tem 13,43 metros de frente e 7,96 metros de profundidade e era constituído no passado, como agora, por cinco pisos (plano térreo, sobreloja, primeiro e segundo andar e por cima uma água-furtada), aos quais se acrescentou um sótão (Figura 23 e Figura 24). A composição da fachada para a Rua das Salgadeiras denota alguma procura de simetria, nomeadamente com a regularidade da dimensão e posição dos vãos das janelas de sacada e, no lado direito, do seu alinhamento vertical com a porta de entrada para a loja e ainda pelo alinhamento vertical do vão das janelas à direita. No entanto, o edifício apresenta alguma irregularidade na distribuição dos vãos. A porta central de acesso às escadas e a de acesso à loja esquerda, a janela de peito do segundo andar e as próprias janelas da caixa de escadas, estão distribuídas de forma pouco uniforme.                                                    736 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 150, n.º 2, fl. 12. 737 Ana Costa Rosado, “A habitação…, 47. 738 Ana Costa Rosado, “A habitação…, 47. 739 Nuno Teotónio Pereira; Irene Buarque, Prédios…, 60. No entanto, a descrição dos louvados não corrobora a visão destes autores, segundo a qual o edifício dispunha de uma escada em cada fachada. De acordo com a descrição dos avaliadores, o imóvel tinha serventia para a Rua das Salgadeiras e janelas para a Rua dos Calafates, atual Rua do Diário de Notícias. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 150, n.º 2. 
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Figura 23 - Rua do Diário de Notícias, n.º 2 Figura 24 - Rua das Salgadeiras, n.ºs 6, 8 e 10     Fonte: Fotografia da autora              Fonte: Fotografia da autora  A fachada, composta por dois vãos laterais, no caso, janelas de sacada, denuncia a organização interior em andar direito e esquerdo.740 De facto, cada janela de sacada assinala aquele que será o aposento principal de cada um dos fogos situados à direita e à esquerda da caixa de escadas. Implantadas no eixo do edifício, da fachada a tardoz, as escadas de lanços opostos asseguram uma comunicação vertical circular. Neste caso, as escadas apresentam um único lanço por nível, dispostos paralelamente, ligando ao patamar de acesso às duas habitações, que dispõem de uma única entrada.741 A adoção deste sistema levou a que a porta de entrada para os fogos nos diferentes andares fosse mudando de sítio à medida que se subia, situando-se ora junto à fachada, ora a tardoz, o que certamente condicionou a organização do seu espaço interior. A caixa de escadas beneficia da iluminação das duas janelas estreitas e irregularmente dispostas.  O prédio está implantado num lote pouco profundo. A profundidade, neste caso, é inferior à largura, numa relação de 2:1. Em consequência disso, cada habitação apresenta uma planta                                                  740 Sobre esta tipologia, leia-se Hélder Carita, “A Igreja, a rua larga e o Bairro Alto de São Roque”, in Património Arquitectónico. Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, coord. Teresa Freitas Morna; Helena Alexandra Mantas (Lisboa: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; Museu de São Roque, 2006), vol. I, 18-35; João Vieira Caldas; Maria 
Rocha Pinto; Ana Rosado, “O prédio…, 141. 741 Corresponde a um tipo mais raro e antigo do que as escadas de lanços opostos com patamar intermédio. Ana 
Costa Rosado, “A habitação…, 37. 
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tendencialmente quadrangular que resulta da divisão de um lote retangular em dois fogos por piso. A área bruta de cada uma das habitações situa-se entre os 41 e os 43 m2. Ao contrário do que acontece atualmente, o número de divisões que compõe os dois fogos de cada piso era diferente, pois em todos os pavimentos havia um morador com três compartimentos e outro com quatro. A divisão interna seria feita segundo o esquema em T ou em cruz, originando os três ou quatro compartimentos. É também referido que os dois pavimentos eram de sobrado que, como se sabe, eram em madeira e assentavam em vigamentos encastrados nas paredes das fachadas e empenas. Os sobrados eram revestidos na face superior pelo soalho e na inferior por um forro 
que se designa por “saia e camisa", constituído por pranchas de madeira colocadas em fiadas sobrepostas.742 Os cunhais, vãos das janelas e das portas estão guarnecidos de cantaria.743  O caráter atípico da configuração do lote, que decorre da sua pouca profundidade, e a incerteza quanto ao sistema de circulação vertical tornam mais difícil reconstituir a sua lógica distributiva.  Figura 25 - Planta do 2.º andar (3.º piso) do n.º 8 da Rua das Salgadeiras (em 2006)    Fonte: AML, Obra n.º 1910, processo 381/POL/2006, fl. 30.                                                   742 João Appleton, Reabilitação de Edifícios Antigos: Patologias e Tecnologias de Intervenção (Amadora: Edições Orion, 2003), 65; http://www-ext.lnec.pt/LNEC/DE/NESDE/divulgacao/Edif_ant_1755.html; Ana Costa Rosado, “A 
habitação…, 36. As pranchas têm entre os 15-25 cm de largura e 1 ou 2 cm de espessura. Joana Matoso, “A 
habitação corrente…, 32.  743 Os silhares, de extração morosa e cara, requeriam mão de obra relativamente especializada e transporte, o que tornava o seu preço proibitivo, pelo que só eram utilizados quando o poder económico do proprietário o permitia e mesmo assim a sua utilização restringia-se aos cunhais e molduras das portas e janelas. Luísa Trindade, A Casa…, 88 e 92. 
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A consulta do Livro das Décimas de Arruamentos da Freguesia da Encarnação de 1784, ano do falecimento de António da Silva, permite traçar o perfil socioprofissional dos arrendatários do prédio, cuja maioria parece enquadrar-se nas camadas populares e intermédias mais baixas. Entre os seus ocupantes estão Francisco José, oficial de sapateiro, que ocupava uma das lojas, por 14 000 réis; Joana da Silva, viúva, ocupava a segunda loja por 15 000 réis. O segundo piso, 
de “entresalas ou sobrelojas”, era ocupado por João Ferreira, marinheiro e António Rodrigues Leiria, oficial de cutileiro, que pagavam respetivamente 16 000 e 17 000 réis. Um dos fogos do segundo andar (terceiro piso), cuja renda foi estimada em 8 000 réis, era ocupado pelo senhorio; o segundo estava arrendado por 18 000 réis a Inácio José de Sousa, “com ocupação no ver o 

peso”. No terceiro andar, um dos fogos estava arrendado a Dona Umbelina Teresa, viúva, por 19 000 réis e o outro a Francisco Carneiro, cuja ocupação socioprofissional ou estatuto não é referido, tendo o mesmo pago por apenas um semestre 22 000 réis. O valor mais elevado da renda do último piso explica-se certamente pelo facto dos moradores do último pavimento terem 
cada um “sua água furtada debaixo do ponto do seu madeiramento”.744 Analisando os móveis descritos no inventário deparámo-nos, mais uma vez, com um interior marcado pela simplicidade. Atentemos à sequência da descrição dos móveis:  
“Hum pé de Leito com seu balaústre com dois bocados de grade de pão santo com faltas - 150 Huma barra de pinho velha - 200 Huma caixa de madeira do Brazil […] velha - 480 Outra dita piquena de […] madeira de pinho velha - 80 Tres paineis ao devino pintados em pano […] molduras de pinho pintados de nogueira já velhos - 480 Outro dito […] moldura de pinho pintada de preto já velho - 80 Hum caixão de madeira da India […] velha - 720 Tres tamboretes de madeira de bordo […] acentos e encostos de moscovia lavrada (…) - 900 Huma saraça745 marca ordinária e velha - 200 
[…]  Hum pao com cabeça de por a cabeleira - 80                                                  744 AHTC, Décima de Arruamentos da Freguesia de Encarnação, 1784; ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 150, n.º 2. 745 Género de panos que vêm de Cabo Verde e do Maranhão, pintados como chita e que servem para cobrir bofetes, camas, etc. Rafael Bluteau, Vocabulário…, vol. 9, 197. 
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Hum meyo alqueire - 50 Dois bancos pequenos velhos - 60 Huma banca redonda […] de caixa de asucar já velha - 480”.746  O fogo ocupado por António da Silva situava-se, como dissemos, no terceiro piso e seria provavelmente composto por três divisões, uma vez que lhe é atribuída uma renda inferior ao outro fogo do mesmo andar. Partindo desse pressuposto, e admitindo a hipótese de que ocupava a habitação do lado direito, podemos reconstituir o interior. Nesse caso, o inventariado dispunha de três compartimentos, que corresponderiam certamente a casa de fora, cozinha e alcova. De destacar que a descrição de um pé de leito e de uma barra à cabeça da relação dos móveis é uma situação atípica. Se partirmos do pressuposto de que a descrição dos objetos se faz de acordo com um percurso pela casa, do mais próximo da porta de acesso para as áreas mais afastadas da mesma, aquela situação constitui indício de que, neste caso, a alcova se situaria a tardoz, próximo da porta de acesso à habitação. Seguir-se-ia a sala ou casa de fora onde muito provavelmente se encontravam os tamboretes, os painéis e o caixão. O facto de haver utensílios destinados ao armazenamento e preparação de alimentos atesta que a habitação dispunha de uma cozinha. Entre estes objetos contam-se: dois tachos de arame velhos; um almofariz de arame, usado; uma talha de levar azeite vidrada por dentro; dois boiões vidrados de levar azeite; duas botijas(?) vidradas; um tabuleiro e uma tendedeira. Admitimos como hipótese que a banca se encontrava na cozinha. Para iluminação, António da Silva dispunha de um candeeiro de três lumes velho. Ao nível dos utensílios relacionados com a higiene é descrita uma bacia de pés usada e uma bacia de mãos com seu jarro de estanho usados.  6.4.5 A casa de Anastácio José de Moura, dono de uma loja de retrós e sua esposa Dona Ana Jacinta Rosa do Vencimento  O quinto caso de estudo corresponde à habitação de Anastácio José de Moura e sua esposa, Dona Ana Jacinta Rosa do Vencimento, filha do capitão José da Mota e de sua mulher Dona Joana Micaela Jacinta, natural do lugar de Abitureiras, termo de Santarém e irmã do                                                  746 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 150, n.º 2.  
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alferes Manuel da Mota. O processo de inventário realizou-se, neste caso, na sequência do falecimento da esposa, que morre a 5 de abril de 1784. O auto de juramento é lavrado a 27 de abril e o encerramento a 11 de junho do mesmo ano. A partir do inventário ficámos a conhecer a ocupação do viúvo, uma vez que é avaliada a “fazenda” de uma loja de retrós no respetivo arruamento. O recheio da loja é estimado em 534 025 réis, o que corresponde a 19% do património do agregado. Maior proporção representavam os bens de raiz já que, no momento de avaliação, o casal era proprietário de casas térreas, terras, uma courela, uma vinha e uma azenha no termo da cidade e três imóveis destinados a habitação no espaço urbano: um na freguesia dos Anjos e dois na de S. José. Destes dois, um deles situava-se na Rua de S. José e o outro na Rua das Pretas. Pela descrição dos louvados, sabemos que este último era ocupado pelo inventariante que, provavelmente, viveria com o seu filho José Melitão de Santa Ana e Moura, de 18 anos. O património do casal foi estimado em 2 783 730 réis (1750 = 2 263 195 réis) pelo que, à luz dos critérios previamente estabelecidos, este agregado pertence ao grupo intermédio considerado rico (grupo D). De acordo com os indícios recolhidos, supomos que, a existir, o edifício corresponde aos atuais n.ºs 29-31 da Rua das Pretas da atual freguesia de Santo António.747 O imóvel situa-se num lote delimitado a norte pela Rua das Pretas, a este pela Rua das Portas de Santo Antão, a sul pelo Largo da Anunciada e a oeste pela Avenida da Liberdade (Figura 26, Figura 27 e Figura 28). Segundo os dados do inventário, Anastácio e sua mulher tinham o domínio útil do prédio onde moravam, pois tratava-se, de acordo com os louvados, de um prazo fateusim, cujo domínio direto cabia ao Convento do Carmo de Lisboa, a quem pagavam o foro de 223 réis e laudémio de quarentena em caso de venda. O prédio, de perímetro retangular, tem 4,77 metros de frente e cerca de 7,63 metros de profundidade (Figura 29 e Figura 30) e, por conseguinte, cerca de 36 m2. Trata-se de um valor próximo dos 40 m2 apurados por Sílvio Conde como característicos da casa corrente lisboeta nos finais da Idade Média, e que, em bom rigor, segue a tendência dos outros núcleos urbanos portugueses, para os quais há estudos disponíveis, cuja média se situa entre os 30 e os 50 m2.748                                                  747 Para tal tivemos em conta as características e confrontações do edifício descritas no inventário e a sua posição relativa na rua, que é possível inferir a partir do registo do Livro de Arruamento. De qualquer forma, neste caso existe uma margem de erro que não podemos escamotear. Sobre as dificuldades no cruzamento da informação das décimas com a sucessão de prédios atual, leia-se João Vieira Caldas; Maria Rocha Pinto; Ana Rosado, “O prédio…, 138. 748 Sílvio Conde, Construir…, 105-106; Luísa Trindade, A Casa…, 34-35. 
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 Figura 26 - Localização do lote e quarteirão onde estão implantados os atuais n.ºs 29 e 31 da Rua das Pretas (mapa de 1856-1858)     Fonte: Atlas da Carta Topográfica de Lisboa: n.º 27 (pormenor)    Figura 27 - Localização do lote e quarteirão onde estão implantados os atuais n.ºs 29 e 31 da Rua das Pretas (mapa atual)     Fonte: http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/       

http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/
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Figura 28 - Localização do lote e quarteirão onde estão implantados os atuais n.ºs 29 e 31 da Rua das Pretas (ortofotomapa atual)    Fonte: http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/   Figura 29 - Rua das Pretas, n.ºs 29 e 31                 Figura 30 - Planta do segundo andar da Rua das Pretas, n.º 29    Fonte: Fotografia da autora Fonte: AML, Obra n.º 36179, Processo n.º 9/Leg/2002, fl. 35.  
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No momento do inventário o imóvel era constituído pelo piso térreo, dois andares e águas-furtadas. O Livro da Décima faz ainda referência a uma segunda água-furtada “devoluta”, não mencionada pelos louvados.749 Hoje o edifício apresenta um piso térreo, dois andares, um terceiro andar, tudo indica, de construção posterior à fase inicial de construção e uma água-furtada com uma trapeira.750 Neste caso específico temos a referência às técnicas e materiais de construção, pois é dito explicitamente que as paredes divisórias eram de taipa.751 Está também documentada a utilização da madeira autóctone com referência expressa ao “pinho da terra”, que poderia ser utilizada nas paredes de frontal, nos sobrados, na armação da cobertura, guarnição de portas e janelas, portadas e escadas.  No rés do chão e nos dois primeiros andares, a fachada caracteriza-se pela regularidade de dimensões e posição dos vãos que correspondem a dois alinhamentos verticais: uma janela de sacada à direita (naquele que corresponderá ao principal aposento das habitações de cada um dos andares) alinhada com a porta de acesso ao rés do chão; à esquerda, as janelas de iluminação da caixa de escadas encontram-se alinhadas com a porta de acesso às escadas. O terceiro andar, demarca-se dos demais, por apresentar dois vãos de janelas de sacada e uma varanda corrida a encimar a cornija. Parece notório que o acréscimo de pisos veio alterar a métrica inicial da fachada do edifício pela alteração de vãos. O telhado é de duas águas com beirado para a rua. O acesso ao fogo do piso térreo é feito por uma porta independente, que seria provavelmente de postigo para iluminar e ventilar, correspondendo ao único vão da habitação.752 A porta do lado esquerdo dá acesso às escadas que servem os pisos superiores. A                                                  749  O cruzamento das duas fontes põe a nu esta e outras divergências. As décimas referem que a propriedade era foreira ao Convento do Carmo com o foro de 3 000 réis, o inventário refere que o foro era de 223 réis. No livro das décimas de arruamento o rendimento das casas é apurado em 31 000 réis, em 1784, e em 34 500 réis, em 1785; os louvados estimam o seu rendimento anual em 45 000 réis. Também é notório que os valores do rendimento dos imóveis registados no livro de lançamento da décima parecem oscilar bastante. Refira-se ainda que as décimas referem que o proprietário não tinha ofício e nós sabemos, através do inventário, que Anastácio José tinha uma loja de retrós. Embora não caiba aqui desenvolver uma crítica da fonte, importa talvez lembrar a natureza fiscal dos livros de lançamento da décima de arruamento que, é sabido, fazia depender o valor do imposto do valor do rendimento, pelo que será de supor que, havendo hipótese, os contribuintes poderiam tentar baixar o primeiro elemento da equação. 750 Com efeito, o beiral saliente que separa o segundo do terceiro andar e o facto de o pé direito deste andar ser inferior ao dos restantes indiciam que o terceiro andar é de construção posterior. 751 Segundo Bluteau e Moraes, são paredes construídas com terra ou barro comprimido entre taipais de madeira amovíveis que são retirados depois de se completar a secagem. Rafael Bluteau, Vocabulário…, vol. 8, 17; António de Moraes Silva, Diccionario…, vol. 2, 750; http://www-ext.lnec.pt/LNEC/DE/NESDE/divulgacao/Edif_ant_1755.html  Consultado em 1 de maio de 2017. 752 Joana Matoso, “A habitação corrente…, 31. 
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escada é de tiro, em que o desnível entre pisos é vencido por um único lanço reto, estreito e com inclinação acentuada, orientados da fachada principal para tardoz, apoiados na parede meã e intervalados por patamares diminutos para acesso a cada andar. Trata-se, como vimos, de uma solução arcaizante, à maneira tardo-medieval, com impacto ao nível da configuração do interior. De facto, a compartimentação interior obedeceria, como hoje, a um esquema de três divisões transversais, com variações em cada piso, uma vez que a entrada para os fogos estaria localizada progressivamente mais longe da fachada, à medida que a escada de tiro subia. A consulta do Livro da Décima de Arruamento da Freguesia de S. José permitiu perceber o perfil social dos arrendatários do prédio. Segundo esta fonte, no ano da realização do inventário, o plano térreo, “dividido em tres casas soterranias por causa do entulho que se fez na 
sobredita Rua”, estava ocupado por Ana de Jesus e rendia ao senhorio 12 000 réis; o primeiro andar, ocupado por uma viúva, rendia 14 000 réis; o segundo andar, ocupado pelo senhorio, viu o seu rendimento estimado em 8 000 réis e a primeira água-furtada, devoluta no primeiro semestre, foi ocupada no segundo por José Luís, pobre, rendendo 4 000 réis.753 Note-se que este edifício apresenta características semelhantes às do segundo caso de estudo. Em ambos, a planta é retangular, resultado da sua implantação num lote estreito e comprido de origem medieval, com um fogo por piso. A área bruta é muito semelhante e o número de divisões ocupadas pelo agregado igual. No presente caso, os três compartimentos dispor-se-iam, como hoje, em linha – sala para a frente, cozinha para trás e quarto ou alcova interior – em enfilade ou com um estreito corredor de acesso à sala. No entanto, apesar das semelhanças morfológicas entre as habitações de António Duarte, pescador, e do presente caso de estudo, o recheio deste último coloca-nos perante um outro paradigma habitacional, não diríamos marcado pelo luxo, mas, pelo menos, por objetos que denotam um poder aquisitivo superior e uma forte preocupação com o conforto. Senão vejamos. Ao nível dos móveis, os louvados avaliam:  
“Sinco tamboretes de madeira de bordo com acentos de tripe carmesim com suas conchas douradas munto velhos - 1 200 Quatro tamboretes de castanho cobertos de tripe encarnado munto velhos - 480 Hua comoda de madeira de pinho com […] taboa em sima pintada de encarnado e azul munto                                                  753 AHTC, Décima de Arruamentos da Freguesia de S. José, 1784. 
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velha - 600 Hua caixa de madeira do Brasil pintada de preto […] usada - 1 200  Outra caixa de madeira do Brasil […] munto velha - 480 Hum espelho […] moldura de madeira de nogueira com sua talha pintada de douradura e duas placas Irmaas […] tudo munto usado - 2 400 Outro espelho […] moldura de pinho pintada de nogueira com seus ornatos de talha pintados de douradura com sua placa quaise irmaa […] munto velho - 700 Dois paineis pintura ao Divino pintura em panno molduras a romana de madeira de pinho pintadas de douradura munto velhos e hum delles já roto - 1 000 Hum painel pintado em taboa e ao divino com moldura de pinho pintada de douradura velho - 800  Sinco paineis pintura em papel molduras de pinho pintadas de encarnado hum delles com moldura larga velhos - 400 Quatro sobreportas de madeira de pinho pintadas de encarnado e amarello velhas - 1 000 Hum oratorio de madeira de pinho […] de dois corpos e em bacho com duas portas almofadadas com frisos pintados de douradura e o corpo de sima também com duas portas almofadadas e dentro com a pintura dos Passos com sua coluna em roda trocida pintada de azul e ouro e sua renda de talha em roda munto antigo - 4 000 Hua imagem de Santo Christo de marfim de palmo de alto pregado em hua crus de madeira de evano posto em calvario de monte - 1 600 Hua Imagem de Santo Antonio de dois palmos de alto e hé de vestir com hum brasso quebrado com seu menino - 1 000 Doze paineis que serve para a bia sacra pintura em papel molduras de pinho pintadas de preto velhos - 400754 Hua banca com tres gavetas de quatro pes velha - 480”.755  Destacamos neste caso a diversidade das tipologias e dos materiais usados nos móveis, que vão das matérias-primas autóctones, às europeias e coloniais (madeira do brasil; ébano; marfim). Digno de nota é o peso dos objetos relacionados com o culto religioso, nos quais se 
inclui o oratório “muito antigo”, as duas imagens e os quinze painéis de temática religiosa. O                                                  754 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 104, n.º 3. 755 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 104, n.º 3. 
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oratório e as imagens parecem ter uma importância fundamental entre os bens do agregado. As disposições testamentárias da falecida corroboram esta ideia, uma vez que a falecida nomeia o 
seu marido como testamenteiro, a quem pede “pelo amor” com que sempre se trataram queira dar inteiro cumprimento à sua disposição, deixando-lhe “pelo amor de Deos” além da sua 

vintena, 12 800 réis em dinheiro e o seu oratório “com as suas imagens e seos resplandores”.756 A diferenciação entre os dois interiores processa-se por via da quantidade, diversidade e qualidade dos móveis, mas também ao nível da roupa de casa e dos utensílios. Quanto à roupa de casa, os louvados descrevem nove lençóis de linho e um de algodão usados; uma fronha de travesseiro de linho e outra de almofadinha; duas toalhas de mesa adamascadas; uma toalha de mesa e quatro guardanapos de olho de perdiz usados; duas toalhas de mãos de bretanha e uma de linho velha.757  Além da roupa branca é descrito:  
“Hum cobertor de damasco de nove covados forado de Roam amarello com guarneciçam de galão usado - 4 800 Hum cobertor de damasco carmesim e amarello com sua fraja em roda de dois panos velho - 1 600 Huma coberta de seda verde de matiz usada - 800  Tres portas de cortinas de damasco duas de pano e meyo todas guarnecidas de franja de retros usadas - 3 000  Duas cortinas de damasco verde munto velhas - 480 
[…]  Hum papagayo que tem côvado e meyo em bom uso - 600”.758  No caso deste interior, caberia aos móveis, mas sobretudo às cortinas, cobertas, 
cobertores e “papagaio” um toque de cor, onde parece claro o predomínio do amarelo, verde e carmesim.759                                                  756 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 104, n.º 3. 757 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 104, n.º 3. 758 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 104, n.º 3. 759 Segundo António Maria do Couto, o vocábulo papagaio pode corresponder, entre outros significados, a um “tapete pintado com as côres desta ave” ou uma “táboa divisória na janélla para separar hum quarto do outro”. António Maria do Couto, Diccionário da Maior Parte dos Termos Homónymos e Equívocos da Língua Portugueza (Lisboa: Tipografia de António José da Rocha, 1842), 288. 
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Ao nível dos utensílios relacionados com a mesa temos:   
“Hua colher de prata lisa - 1 400760 Vinte e hum prato de guardanapo em que entra hua sopeira hua palangana mais dois pratos de meya cozinha e Falamenga de soupa bacia e jaro para agoa as mãos [de estanho] - 4 800”.761  Em síntese, o confronto da casa de António Duarte pescador e sua mulher, Rosa da Cruz, com a moradia de Anastácio José de Moura e sua esposa, Dona Ana Jacinta Rosa do Vencimento, demonstra que as diferenças ao nível da habitação não passam necessariamente pelas tipologias e/ou pelo número de divisões. É preciso ter em conta que, tal como nas fortunas, é grande a disparidade na habitação, sendo que esta se materializa de múltiplas formas, passando não tanto pelo tipo de propriedade, mas pela localização, tipologia, número de andares e de divisões ou simplesmente pelo seu recheio. É que se as casas em que os indivíduos habitavam não se distinguiam, em termos globais, de muitas outras poderia procurar-se a diferenciação por via dos objetos que respondiam a necessidades básicas, mas também de conforto ou até de ostentação e luxo dos seus habitantes. O que torna manifesta a necessidade de olhar para o interior das casas e de adicionar aos dois eixos de análise (tipo de propriedade e tipologia) um terceiro que atente aos objetos e à cultura material.  6.4.6 Casa do capitão António Martins Ferreira e Dona Ana Laura Franca    Vejamos agora a casa de António Martins Ferreira, identificado no inventário como capitão e no Livro de Registo da Décima de Arruamento, como “vivendo de suas fazendas”.762  António Martins Ferreira era casado com Dona Ana Laura Franca, com quem teve quatro filhos: Dona Clara Jacinta Rosa Franca; João Eleutério Martins Ferreira; Dona Valentina Gertrudes Rita Franca e Dona Gertrudes Narcisa Franca. Faleceu a 26 de julho de 1782 e o inventário dos seus bens teve início a 13 de agosto de 1782, altura em que a viúva inventariante, fez o auto de                                                  760 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 104, n.º 3. 761 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 104, n.º 3. 762 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 163, n.º 3; AHTC, Décima de Arruamentos da Freguesia das Mercês, 1782. 
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juramento.763 Foram seus herdeiros a viúva e os quatro filhos do casal, todos menores. Na altura, Clara, tinha apenas 10 anos; João Eleutério, 8; Valentina, 3 e Gertrudes, 5 meses. O património do casal foi avaliado em 17 755 220 réis (1750 = 14 435 138 réis).764 Importa referir que, à luz dos critérios de análise da amostra, atendendo à ocupação do inventariado e ao nível de fortuna do casal, este agregado integra-se no grupo intermédio considerado muito rico (Grupo F). Entre os bens do casal destaca-se o prédio de habitação colectiva de que nos ocuparemos, avaliado em 2 800 000 réis (1750 = 2 276 423 réis), que correspondia a 15% do património total. Além deste imóvel o agregado possuía uma quinta, avaliada em 2 972 000 réis, cinco marinhas, quatro estimadas em 1 600 000 réis e outra em 190 000 réis, vários prédios rurais constituídos por nove olivais, uma lezíria e duas praias, avaliados em 817 360 réis.765  Através do inventário ficamos a conhecer o imóvel de habitação que o casal possuía e habitava. Segundo os louvados, o imóvel em causa situava-se na freguesia de Nossa Senhora das Mercês e confrontava a nascente com a Rua da Rosa das Partilhas, a norte com a Travessa do Cunhal das Bolas, a sul e poente com casas particulares.766 Neste caso as confrontações não deixam margem para dúvidas. O imóvel corresponde aos atuais n.ºs 173-179 da Rua da Rosa e n.ºs 1-7 da Travessa do Cunhal das Bolas, pertencente à freguesia da Misericórdia. O lote onde está edificada a habitação faz parte de um quarteirão delimitado a norte pela Travessa do Cunhal das Bolas, a nascente pela Rua da Rosa, a sul pela Travessa dos Inglesinhos e a poente pela Rua Luz Soriano e tem a forma de dois quadrados unidos: um de grande dimensão ao qual se anexou outro de menor dimensão (Cf. Figura 31, Figura 32 e Figura 33).                                                        763 Sabemos que Dona Ana Laura Franca casou segunda vez com António Delgado de Morais. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 163, n.º 3, Apenso, fl. 1. 764 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 163, n.º 3. Neste caso, o valor da soma da fazenda apurado pelo juiz no âmbito do processo de inventário e partilha difere do nosso porque, ao contrário daquele, considerámos também o valor dos bens móveis e de raiz que pertenciam apenas à viúva, pois, como referimos anteriormente, interessa-nos obter uma imagem o mais próxima possível do património efetivo do casal. 765 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 163, n.º 3. 766 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 163, n.º 3. 
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Figura 31 - Localização do lote e quarteirão onde estão implantados os atuais n.ºs 173-179 da Rua da Rosa e n.ºs 1-7 da Travessa do Cunhal das Bolas (mapa de 1856-1858)   Figura 32 - Localização do lote e quarteirão onde estão implantados os atuais n.ºs 173-179 da Rua da Rosa e n.ºs 1-7 da Travessa do Cunhal das Bolas (mapa atual)  Figura 33 - Localização do lote e quarteirão onde estão implantados os atuais n.ºs 173-179 da Rua da Rosa e n.ºs 1-7 da Travessa do Cunhal das Bolas (ortofotomapa atual)        Fonte: Atlas da Carta Topográfica de Lisboa: n.º 42 (pormenor)   Fonte: http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/    Fonte: http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/   De acordo com o inventário, à data de avaliação, o edifício era composto por um piso térreo, dois andares e águas-furtadas. Na fachada voltada para a Rua da Rosa, o piso térreo estava dividido em três lojas, uma com três divisões, outra com duas e a terceira com quatro. Neste piso localizava-se também uma pequena loja de entrada com uma escada de pedra que dava serventia a um pavimento de sobrado “com alguma nobreza”.767 Este piso constava de onze divisões, três das quais localizadas no pátio. Na Travessa do Cunhal das Bolas havia também 
uma pequena loja de entrada com uma escada que dava serventia “a dois Pavimentos de Sobrado Sobre parte da Aria do primeiro pavimento tendo cada hú dos ditos quartos seis cazas e 
sua Agoa Furtada sendo hum dos ditos oucupados pella Inventariente”.768 Embora esta descrição não seja absolutamente clara, acreditámos que os dois pavimentos de sobrado referidos não correspondiam a dois andares mas a um, constituindo o segundo andar, dividido em dois fogos. O andar só ocuparia parte da área do primeiro, uma vez que não se estenderia ao pátio. É pouco                                                  767 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 163, n.º 3. 768 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 163, n.º 3. 
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expectável uma solução que passasse por edificar dois andares e águas-furtadas que cobrissem apenas uma parte do andar nobre, por se afigurar uma solução construtiva certamente mais cara e menos racional do ponto de vista da gestão do espaço e recursos. A análise da documentação sobre o edificado anterior ajudam a suportar esta hipótese (Cf. Figura 34).    Figura 34 - Desenho da fachada principal para a Rua da Rosa (esquerda) e da fachada para Travessa do Cunhal das Bolas (direita)     Fonte: AML, Obra n.º 21511, processo n.º 3709-DAG-PG-1885, fl. 3.   De acordo com os louvados o imóvel constituía propriedade livre, tinha bons materiais e estava em bom estado, fatores certamente decisivos na determinação do seu valor.769  A consulta do Livro de Registo da Décima de Arruamento permitiu conhecer a ocupação da propriedade no ano do falecimento do inventariado. Sabemos que a primeira loja estava devoluta; a segunda, onde funcionava uma taberna, estava arrendada a Francisco Pereira, que pagava 16 000 réis de renda e 400 réis de maneio; a terceira loja estava arrendada a António de Araújo, que aí tinha instalado uma tenda, pagando 32 000 réis de renda e 600 réis de maneio. A quarta loja, certamente correspondente à loja de entrada, e primeiro sobrado estavam arrendados ao Tenente Joaquim José Sanches por 63 200 réis; o segundo sobrado a Paulo dos Santos Delgado, distribuidor do Cível, que pagava 33 800 réis de renda e 600 réis de maneio; e                                                  769 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 163, n.º 3. 
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o terceiro sobrado, cuja renda foi avaliada em 30 000 réis, era ocupado pelo proprietário.770 De acordo com esta fonte, contando com a parte ocupada pelo senhorio, o imóvel renderia 175 000 réis e, no geral, era habitado por indivíduos socialmente bem colocados.771 O projeto da proposta de intervenção de 1885 permite a reconstituição do edifício nessa data. A planta regista o estado do prédio a preto, as partes a edificar a vermelho e os elementos a destruir a amarelo. Se considerarmos apenas o que está representado a preto e amarelo estaremos em condições de reconstituir a fachada e o interior do edifício nessa data. O esforço é útil porque, atendendo à distância temporal entre a realização do inventário (1782), no qual o edifício é descrito como estando em bom estado, e este projeto de intervenção (1885), é natural que a construção conserve nesta data algumas das características originais do edifício habitado pelo agregado. A análise dos desenhos da fachada da Rua das Partilhas e da Travessa do Cunhal das Bolas (Figura 34) permite concluir que estamos perante um edifício no qual é possível reconhecer a influência da arquitetura erudita. Este partilha algumas características da casa nobre unifamiliar conotada, neste caso, com a arquitetura barroca. Destacamos a dimensão do prédio e os elementos compositivos da fachada. A fachada principal voltada para a Rua da Rosa é bastante cuidada, apesentando uma função cenográfica, nomeadamente no trabalho das cantarias com os cunhais apilastrados e, principalmente, o portal e janela com formas e relevos ao gosto barroco, que têm certamente o propósito de evidenciar a qualidade construtiva do edifício e o poder económico do seu proprietário.772 A fachada principal apresenta uma feição irregular. Senão vejamos: ao nível do piso térreo vemos quatro vãos de portas de largura e desenho irregular. O vão da esquerda, mais largo que todos os restantes, corresponde ao portal cujo desenho da cantaria, bastante elaborada, acreditamos, dissemos já, ser de filiação barroca. Os restantes vãos são mais semelhantes entre si, apresentando molduras em cantaria retas com verga curva. Ainda assim, o vão da porta                                                  770 Refira-se que, embora Bluteau defina andar de casas como o espaço de um sobrado a outro ou casas de um mesmo andar e Morais Silva como a ordem de casas que estão no mesmo nível, tudo indica que no âmbito da documentação das décimas, os vocábulos “andar” e “sobrado” sejam utilizados como equivalentes a fogo, pelo que, como dissemos acima, acreditamos que o senhorio ocupava um dos fogos do segundo andar. Rafael Bluteau, 
Vocabulário…, vol. 1, 369; António de Moraes Silva, Diccionario…, vol. 1, 132. 771 Trata-se de um valor inferior aos 202 400 réis arbitrados pelos louvados em sede de inventário, pondo mais uma vez em relevo a falta de concordância das duas fontes. Esta é também evidente no facto de, ao contrário do inventário, o livro da décima não fazer referência às águas-furtadas. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 163, n.º 3.  772 João Appleton, Reabilitação…, 77; Ana Costa Rosado, “A habitação…, 35. 
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contíguo ao do portal apresenta uma largura superior à dos restantes e o seguinte apresenta um desenho mais elaborado do ponto de vista da cantaria, dispondo de uma espécie de moldura que parece querer destacá-la das demais, por se tratar da porta de acesso ao piso nobre. O prédio evidencia um tratamento claramente distinto da fachada do primeiro andar, considerado o andar nobre.773 Este apresenta cinco vãos de janelas, quatro de sacada e uma quarta, de peito, ligada ao portal e decorada, todas assentes sobre um friso saliente que assinala o pavimento. As quatro janelas de sacada apresentam, como os três vãos das portas do piso térreo, molduras retas em cantaria com verga arqueada e estão dispostas de forma irregular. Estas surgem agrupadas em dois conjuntos separados entre si. O terceiro piso apresenta quatro vãos de janelas de peito de feição quadrangular alinhadas, grosso modo, com os vãos das portas do piso térreo. Neste caso, as molduras em cantaria são retas, embora os três vãos da direita se demarquem do da esquerda por apresentarem verga curva.  Composta por quatro colunas de vãos, ladeada por pilastras em cantaria, a fachada para a Travessa do Cunhal das Bolas evidencia maior uniformidade na composição da fachada. Ao nível do piso térreo, esta fachada dispõe de dois vãos de portas e dois de janelas. O primeiro andar apresenta, duas janelas de sacada e duas janelas de peito, alinhadas, respetivamente, com os dois vãos de porta e os dois vãos de janela do piso térreo. Finalmente, o segundo piso possui quatro vãos de janelas de peito. As molduras, em cantaria, são retas, embora os vãos janelas do piso térreo e as do primeiro andar se demarquem das demais pela verga arqueada.  Comparando os desenhos da fachada de 1885 com o edifício que atualmente se encontra no local (Cf. Figura 35), verifica-se que este apresenta mais um andar e cinco colunas de vãos dispostos regularmente, evidenciando uma restruturação bastante profunda ao nível da fachada no sentido de uma maior regularidade e uniformidade.                                                   773 Característica típica da habitação nobre. Sobre as características distintivas da casa nobre, leia-se, por exemplo, Pedro Luís Dias da Silva Durand, “A casa nobre pré-joanina em Lisboa. Caso de estudo: O Palácio do “Bichinho de 
Conta” (tese de mestrado, Lisboa, Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, 2012), 17-18; Ana 
Costa Rosado, “A habitação…, 54; Raul Lino, “O estilo da casa portuguesa”, Revista Municipal, n.º 16 (1943) 3-6. Sobre as características da casa nobre portuguesa em geral, leia-se Carlos de Azevedo, Solares Portugueses: Introdução ao Estudo da Casa Nobre (Lisboa: Livros Horizonte, 1988). Entre as características principais da habitação nobre destacam-se o esforço arquitectónico e decorativo concentrado na fachada, o desenvolvimento horizontal com a criação de longas fachadas com pilastras lisas pouco salientes, a existência de um andar dominante, o andar nobre, com janelas quase sempre mais ricas do que as do andar térreo, na importância da entrada nobre, enriquecida com colunas e pilastras, continuada por uma janela central de tipo mais rico e rematada pelo brasão de armas da família, criando-se um eixo vertical que divide a fachada em duas zonas iguais, aparecendo no interior das casas caixas de escadas de arquitetura cuidada. Carlos de Azevedo, Solares Portugueses: Introdução ao Estudo da Casa Nobre (Lisboa: Livros Horizonte, 1988). 
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Figura 35 - Rua da Rosa, n.ºs 173-179 e Travessa do Cunhal das Bolas, n.ºs 1-7 (estado atual)    Fonte: Fotografia da autora   A planta de 1885 mostra as lojas e as escadas de um só lanço que permitem o acesso ao primeiro andar; o primeiro andar, correspondente ao piso nobre; e o segundo, cuja entrada, de acordo com o inventário, se fazia pela Travessa do Cunhal das Bolas. Muito embora na planta surjam unidos, este andar estava dividido em dois fogos independentes, um dos quais, sabemos que era habitado pelo proprietário (Figura 36).774 Apesar de ter um número semelhante de compartimentos, este andar apresenta uma divisão assimétrica, decorrente da disposição do saguão que ocupa apenas as traseiras do fogo da esquerda e da localização das escadas de acesso ao andar não estar no eixo do edifício.  A planta mostra duas habitações cada uma com seis divisões. No caso vertente a leitura da planta afigura-se bastante complexa, atendendo à incerteza e caráter atípico dos elementos de circulação vertical que permitem o acesso ao andar e aos fogos e ao facto de não sabermos que parte do andar era ocupada pelo agregado em estudo. É que a entrada no fogo fazia-se a tardoz,                                                  774 Esta situação não é inusitada. Veja-se, por exemplo, o relato de Francisco José de Almeida que dá conta que, 
vindo do Brasil, D. Francisco de la Sierra y Mariscal veio morar “para uma casa mesmo contigua à minha, na qual havia uma porta que communicava com o meu quarto de cama, e que se achava trancada”. Francisco José de Almeida, Apontamentos da Vida de um Homem Obscuro (Lisboa: A Regra do Jogo, 1985), 70. 
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onde à partida teremos a cozinha, o que configura uma situação pouco comum. Não obstante, tendo em conta tudo o que se disse anteriormente, podemos adiantar que, em ambos os fogos as divisões maiores e melhor iluminadas corresponderiam à(s) sala(s), as divisões interiores, mais pequenas, a alcovas e a cozinha seria a tardoz.    Figura 36 - Planta do segundo andar da Rua da Rosa, n.ºs 173-179 e Travessa do Cunhal das Bolas, n.ºs 1-7      Fonte: AML, Obra n.º 21511, Processo n.º 3709-DAG-PG-1885, fl. 3.   
Os móveis declarados pela viúva como “próprios de seu cazal” resumem-se a:  

“Seis tamboretes de madeira de bordo […] acentos de solla lavrada […] munto uzados - 4 800 Hum bofete de três gavetas madeyra do Brazil pes torneados velho - 1 200 Quatro tamboretes de madeyra de bordo ordinarios acentos e emcostos de moscóvia velhos e quebados - 400 Huma banca de abas redonda madeyra do Brazil de seis pes torneados […] velha - 480 Huma barra de madeyra de pinho bancos do mesmo com sua cabeceyra uzada - 600 Huma papeleyra de madeyra de bordo […] com quatro gavetas ferraje de latão liza velha - 
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2 400”.775   Porém, esta descrição é complementada por uma segunda lista, sob o tìtulo “bens móveis deixados à viúva antes de falecer o marido, por seu irmão Frei Miguel da Conceição Franco, religioso da Terceira Ordem do Convento de Jesus - não entra na soma da fazenda”, que inclui:  
“Huma comoda de madeyra de nogueyra […] e em sima seu corpo de oratorio […] e dentro huma Imaje de Christo de palmo de alto de madeyra emcarnado cravos de latão, resplandor de prata, cruz de esgalhos […]; huma imaje de São José […] estofada com resplandor e asucenas de Prata, Huma imaje de Nossa Senhora da Fé de […] madeyra estufada com sua coroa de prata, Huma imaje do Menino Jesus […] com sua coroa de prata, seis castiçais de triangolo […], Huma cruz, sacra, pedra de ara, hum missal com sua estante, duas placas com suas derandellas, Huma cazula branca com sabastos encarnados de damasco de laa branco, estola, maniplo, frontal e huma almofada tudo guarneçido de galoens de linho e seda amarela, Huma alva de panno de linho guarneçida de renda da terra, cordoens de linha, bolça, corporaes e mais pertenças - 54 000 Sinco tamboretes madeyra de pau santo […] com ornatos de talha taboas nos emcostos estufados de tripe lavrado azul e branco uzados - 9 000 Huma comoda madeyra de vinhatico […] toda de jojo com tres gavetas ferraje de latão lavrada uzada - 5 000 Hum espelho […] molduras de pinho e seus friços dourados - 8 000  Duas bancas madeyras de pau santo pes de volta á Franceza […] ornatos de talha com suas gavetas feraje sem ellas - 6 000 Huma banca madeyra de pinho […] pes lizos uzada - 600  Huma banca de cozinha de madeyra de pinho de seis palmos de comprido velha - 240 Huma pratileyra a Ingleza madeyra de pinho uzada - 240 Tres caixas abauladas cobertas de moscovia […] cada hua com sua fechadura todas uzadas - 6 000”.776                                                   775 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 163, n.º 3. 776 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 163, n.º 3. 
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A roupa de casa, avaliada globalmente em 9 880 réis, constava de uma toalha de mesa adamascada e seis guardanapos muito usados; três toalhas de mãos de linho, em bom estado; um lençol de esguião, usado; dois lençóis de linho, um em bom estado, o outro usado; dois travesseiros de linho, em bom estado; um cobertor de papa, muito usado e um colchão de cama pequena, também usado.777 Os itens relacionados com o consumo de alimentos resumiam-se a duas xícaras e pires, uma saladeira, uma bilha de louça da Índia esmaltada, avaliadas em 600 réis; seis xícaras e dez pires, um bule, uma bilha e um açucareiro de pó de pedra, avaliados em 1 200 réis; seis pratos de meia cozinha, usados e onze de guardanapo, velhos, todos de estanho, avaliados em 2 140 réis. Os utensílios de preparação e armazenamento de alimentos constavam de vários itens de cobre, como sejam uma chocolateira, uma tigela, duas marmitas e um almofariz. Foram também descritas duas bacias, três tachos de diferentes tamanhos e um púcaro de arame. Ainda que nos remetam para o consumo de alimentos potencialmente distintivos, como o chá, o café, o chocolate e o açúcar, estes objetos não impressionam, nem pela diversidade de tipologias e matérias-primas, nem pelo valor de estimação. Para iluminação esta habitação dispunha de um candeeiro de três lumes velho, avaliado em 480 réis e um outro sem bandeira, velho, avaliado em 300 réis. Os itens relacionados com a higiene resumiam-se a uma bacia de pés de arame, usada e uma bacia e um jarro de estanho, velhos.778 Importa salientar que, neste caso, o proprietário não escolheu o piso nobre e, aparentemente, nem sequer o melhor dos fogos deste segundo andar, uma vez que a renda que lhe foi arbitrada é inferior à do inquilino com o qual partilha o andar. Por outro lado, os objetos que constituem este interior doméstico caracterizam-se pela pouca variedade de tipologias e matérias-primas. Vários elementos no processo de inventário parecem concorrer no sentido de explicar esta situação aparentemente contraditória com o nível de riqueza do agregado. Existem vários indícios de que o casal estava a atravessar uma fase difícil em matéria de liquidez, achando-se agravado em dívidas. Por um lado, a viúva inventariante declarou não ter ficado dinheiro algum e inclusive tivera de pedir emprestado para realizar o funeral do marido.779 Refere 
também que “não havião pessas de ouro, nem prata, por se terem consumido na extracção que lhe havia dado o defunto seu marido; e juntamente nos pleytos em que o casal estava, e pelas                                                  777 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 163, n.º 3. 778 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 163, n.º 3. 779 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 163, n.º 3, fl. 4. 
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execuçcõens que o mesmo tinha”. Por esse motivo, a inventariante solicita o prolongamento do prazo para concluir o inventário, alegando a “gravidade das demandas com que se achava complicado e executado o seu cazal” e que “tinhão embaraçado o progresso do inventário, athé 
por incerteza das forças do património que se havia de dividir”.780 De facto, a análise das dívidas passivas revela que a viúva inventariante declarou débitos no valor total de 6 643 211 réis e uma dívida que disse rondar os 18 000 cruzados, o que equivaleria a mais de 8 000 000 réis. Apesar do juiz não ter abonado estas dìvidas “por se não verificarem”, nem os credores as terem pedido 
“em juìzo”, os indìcios apontam para o facto de, no momento do inventário, o casal se achar em dificuldades.  6.4.7 A casa de António Brás Coutinho, negociante e sua mulher Feliciana Joaquina do Nascimento Marques Coutinho  Debruçar-nos-emos agora sobre a casa de António Brás Coutinho e sua esposa, Feliciana Joaquina do Nascimento Marques Coutinho. Natural e batizado na freguesia de Santa Maria Maior, António Brás Coutinho era filho de Domingos José Coutinho que, em 1824, tinha uma loja de ferragem em frente às Portas do Mar e de Joaquina Bernarda da Conceição. Casou a 1 de fevereiro de 1807, na igreja de Santa Maria Maior, com Feliciana Joaquina do Nascimento, filha legítima de Manuel Lourenço Marques e Leucádia Joaquina do Nascimento, também natural e batizada na freguesia de Santa Maria Maior.781 António Brás Coutinho faleceu 11 anos depois, a 1 de maio de 1818, sem deixar filhos, ficando como herdeiro seu pai. Dá-se então início a um processo de inventário e partilha dos bens, cabendo à viúva, entretanto casada com Ezequiel José Pereira da Silva, o papel de inventariante. O auto de juramento é feito a 29 de agosto de 1820, ou seja, dois anos depois da morte do inventariado.  Sabemos através do inventário e dos respetivos apensos que o falecido constituíra, em 
1816, uma “sociedade mercantil” com seu pai e José António de Passos, que girou sob o nome 
“Domingos José Coutinho, Filho e Companhia”.782 Tratou-se certamente de uma sociedade com um volume de negócio considerável, uma vez que, em sede de inventário, a viúva declarou que o                                                  780 Este requerimento é atendido, sendo-lhe concedido “o tempo de hum anno, para dentro delle não ser obrigada a 
findar o dito inventário que tracta, sem embargo da lei em contrário”. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 163, n.º 3, fl. 12. 781 ANTT, Livro de Registo de Casamentos da Paróquia da Sé, 1786-1811, Livro 15, fls. 130v-131. 782 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 36, n.º 6. 

http://digitarq.arquivos.pt/details?id=4821475
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falecido marido tinha a receber do seu pai, de “resto do capital e lucros da sociedade mercantil 

que teve com o falecido”, a quantia de 10 525 630 réis.783 Entre os bens do casal foi descrito um imóvel destinado a habitação, que serviu de residência ao agregado, sobre o qual tinham o domínio direto. O referido imóvel avaliado, 
“attendendo ao sitio, e á sua construcção, e bom estado”, em 12 800 000 réis, constituía o único bem de raiz do agregado e correspondia a 33% do património. Refira-se que a fortuna global foi estimada em 38 748 153 réis (1750 = 18 451 501), pelo que este agregado corresponde, na nossa análise, ao grupo intermédio considerado muito rico, mais concretamente, à categoria F.784 De acordo com os louvados a propriedade era constituída por um piso térreo, três andares e águas-furtadas e dispunha de duas frentes, uma para a Rua da Madalena outra para a Travessa de Santa Justa. O edifício, que corresponde aos atuais n.ºs 233-243 da Rua da Madalena e n.ºs 1, 3 e 3A da Rua de Santa Justa, foi construído em 1813 por Domingos José Coutinho, pai do inventariado.785 A construção deste prédio de habitação decorre da devastação provocada na cidade de Lisboa pelo sismo e sucessivos incêndios, e consequente reconstrução da cidade, especialmente da zona mais afetada, a Baixa, que se tornou uma prioridade, iniciando-se um plano de reordenamento sistemático da mesma, em 1758. Este plano caracterizou-se por um traçado geométrico ortogonal, com hierarquização de vias, definição de quarteirões, pela disseminação 
do sistema construtivo designado “gaiola”, que visava aumentar a resistência a futuros sismos e onde a nova tipologia de prédio de rendimento, caracterizado pela largueza, imponência, racionalidade e uniformidade compositiva, se afirmava.786 Com efeito, os edifícios eram pensados                                                  783 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 36, n.º 6. 784 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 36, n.º 6. 785 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 36, n.º 6. Vários fatores suportam esta conclusão. De acordo com a descrição dos avaliadores, o edifício tinha duas frentes, uma no lado poente da Rua da Madalena, outra para a Calçadinha de Santa Justa o que restringe a pesquisa a dois imóveis. Por sua vez, a declaração do seguro apensa ao processo refere que o edifício era composto por lojas, três andares e água-furtada, tendo frente principal para a Rua da Madalena para onde tinha seis janelas e para a Travessa de Santa Justa cinco. Finalmente, a consulta do Processo de Obra do atual n.º 233-243 da Rua da Madalena permitiu encontrar desenhos da fachada e a planta do edifício em 1889 que, no geral, coincide com a descrição dos louvados. Finalmente, a tese de Joana Alegria, ao identificar os proprietários de cada um dos edifícios que constituem a rua, permite concluir, sem margem de erro, que o edifício habitado pelo casal corresponde aos atuais n.ºs 233-243 da Rua da Madalena. Joana Alegria, 
“A Arquitectura Pombalina na Rua da Madalena” (tese de mestrado, Lisboa, Instituto Superior Técnico, 2008), 58. 786 Sobre o plano leia-se, por exemplo, José-Augusto França, Lisboa Pombalina..., 327-330; Joana Alegria, “A 
Arquitectura…, 14-18; Catarina Wall Gago, “Habitação na Baixa Pombalina: Análise de tipos e estudo de 
intervenções” (tese de mestrado, Lisboa, Instituto Superior Técnico, 2007), 9. As alterações urbanìsticas e construtivas dele decorrentes merecem a observação e elogio do Giuseppe Gorani, segundo o qual, “a 
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de raiz, tendo em vista a sua rentabilização por meio de aluguer dos fogos a terceiros. A Baixa foi projetada por Eugénio dos Santos com quatro pisos mais águas-furtadas, compostos por piso térreo, primeiro andar com sacadas, segundo e terceiro andares com janelas de peito e águas-furtadas com trapeiras.787 Muito embora ainda antes do fim do século, os seus quarteirões apresentassem com frequência cinco pisos, acrescidos do andar suplementar nas águas-furtadas. 788 A compartimentação interior dos edifícios foi deixada à vontade dos particulares.789 Todavia, a regularidade dos lotes, maioritariamente retangulares, a métrica da fachada e a modularidade da estrutura subjacente aos edifícios condicionou a divisão interior.790 Apesar de diversificada, a compartimentação interior tendeu a apresentar muitas semelhanças. No geral, esta apresentava três linhas de divisões paralelas às fachadas: a primeira, junto à fachada principal, onde se situavam as salas principais, divisões de maior dimensão da habitação, nas quais se incluia geralmente um salão e restantes salas em enfilade; a segunda, intermédia, onde se localizavam divisões de menor dimensão, geralmente atribuídas às alcovas ou quartos de dormir; a tardoz, afastados dos espaços de sociabilidade, situavam-se os compartimentos de serviço, incluindo a cozinha.791 Estes edifícios tinham em média cinco a seis divisões, normalmente interligadas, já que a existência de corredores de distribuição era relativamente rara.792 Por esse motivo, a distribuição interior dos fogos mereceu o comentário do viajante francês Carrère, que considerou as divisões “mal distribuìdas”, descrevendo os apartamentos 

como um encadeamento de “grandes salas enfileiradas, sem camarins, sem corredores, sem 
acessos independentes umas das outras”. O autor observou ainda que a maioria das habitações                                                                                                                                                pavimentação das ruas que estavam a ser construídas era muito boa e a cidade obtinha grande vantagem com a destruição das antigas ruelas e casas insalubres, porque agora se construíram novas ruas, largas, regulares, bem pavimentadas e ladeadas de passeios. Os novos prédios eram altos, uniformes e sólidos. O processo de construção era tal que o carpinteiro era o primeiro operário a entrar em funções. Quando a armação do edifício estava completa, chamava-se então o pedreiro, que levantava, entre os barrotes, as paredes de tijolo e pedra britada”. Giuseppe Gorani, Portugal. A Corte e o seu País nos anos de 1765 a 1767 (Lisboa: Lisóptima Edições, 1989), 115. 787 José-Augusto França, Lisboa Pombalina..., 110; Catarina Wall Gago, “Habitação…, 33; Joana Alegria, “A 
Arquitectura…, 15. Nas travessas, os edifícios teriam igualmente quatro pisos e águas-furtadas, mas a fachada teria apenas janelas de peito. José-Augusto França, Lisboa Pombalina…, 112; Joana Alegria, “A Arquitectura…, 16. 788 Maria Helena Barreiros, “Casas em cima de casas…, 89. 789 Joana Alegria, “A Arquitectura…, 20-22; Catarina Wall Gago, “Habitação…, 10 e 31-32. Helena Barreiros sugere 
que, nos finais do século XVIII, a Baixa seria “como um laboratório de experiências de organização interna de um tipo de casa que ainda não estava codificado na época”. Maria Helena Barreiros, “Casas em cima de casas…, 90. 790 Joana Alegria, “A Arquitectura…, 21-22; Catarina Wall Gago, “Habitação…, 10. 791 Joana Alegria, “A Arquitectura…, 21-22; Catarina Wall Gago, “Habitação…, 10. 792 José-Augusto França, Lisboa Pombalina…, 178; Joana Alegria, “A Arquitectura…, 22. 
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tinha compartimentos interiores e as cozinhas pouca luz.793 Os n.ºs 233-243 da rua da Madalena, que passaremos a analisar, correspondem a um 
“prédio de rendimento” que, segundo José-Augusto França, constituìa “o edifìcio pombalino 

número um”, estudado para a Baixa, mas várias vezes repetido nos vários focos de urbanismo que entretanto apareceram.794 Trata-se de um prédio plurifamiliar, implantado na rua que constitui o limite oriental do plano de reconstrução da cidade.795 A identificação do estatuto socioeconómico do seu proprietário, corrobora a perspetiva de Raquel Henriques da Silva, segundo a qual, ao nível do investimento, na Baixa da cidade de Lisboa, existe um predomínio da 
“iniciativa de uma burguesia sem nobilitação, com significativos meios económicos, que começa a instalar-se na cidade nova para nela residir, implantar os seus negócios e multiplicar os capitais”.796  O edifício está implantado num lote quadrangular, que faz parte do quarteirão delimitado a norte pela Rua de Santa Justa, a sul pela Rua da Conceição, nascente pela Rua da Madalena e poente pela Rua dos Fanqueiros (Cf. Figura 37, Figura 38, Figura 39 e Figura 40).  De acordo com a representação do estado do edifício de 1889 (Cf. Figura 41), que coincide com a configuração do edifício descrita pelos louvados, a frente para a Rua da Madalena apresentava uma fachada de desenho regular com seis vãos por piso, num total de quatro pisos e águas-furtadas, na qual se destaca o primeiro andar que se abre através de seis janelas de sacada, que individualizam formalmente o piso nobre da habitação. No segundo andar as janelas são de peito. O terceiro andar, constituído por uma varanda corrida a encimar a cornija, tem um pé direito inferior ao do primeiro e segundo piso. A fachada é ladeada por pilastras em cantaria. A frente para a Calçada de Santa Justa tem cinco pisos e águas-furtadas, mais um do que a fachada para a Rua da Madalena, resultado da extrema irregularidade do lote do ponto de vista da altimetria do terreno, e apresenta cinco vãos de janelas de peito. No quinto piso as janelas de peito são intercaladas por janelas de sacada, duas no total, alinhadas com as trapeiras.                                                    793 J. B. F. Carrère, Panorama de Lisboa no Ano de 1796 (Lisboa: Biblioteca Nacional, 1989), 27-28. 794 José-Augusto França, Lisboa Pombalina…, 173. Ainda que, como o próprio adverte, o “prédio pombalino” corresponda a uma abstração, “pois não existem prédios, mas blocos, conjuntos de quarteirões de prédios […] podemos tentar estudá-lo como unidade desses conjuntos”. José-Augusto França, Lisboa Pombalina…, 174. 795 Joana Alegria, “A Arquitectura…, 1. 796 Raquel Henriques da Silva, “Lisboa Romântica, urbanismo e a arquitectura, 1777-1874” (tese de doutoramento, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1997), vol. 1, 43. 
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 Figura 37 - Localização do quarteirão onde estão implantados os atuais n.ºs 233-243 da Rua da Madalena e n.ºs 1, 3 e 3A da Rua de Santa Justa (mapa de 1856-1858)  Figura 38 - Localização do quarteirão onde estão implantados os atuais n.ºs 233-243 da Rua da Madalena e n.ºs 1, 3 e 3A da Rua de Santa Justa (mapa atual) Figura 39 - Localização do quarteirão onde estão implantados os atuais n.ºs 233-243 da Rua da Madalena e n.ºs 1, 3 e 3A da Rua de Santa Justa (ortofotomapa atual)  Fonte: Atlas da Carta Topográfica de Lisboa: n.º 43 (pormenor)     Fonte: http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/  Fonte: http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/  Figura 40 - Localização do lote onde estão implantados  os atuais n.ºs 233-243 da Rua da Madalena  e n.ºs 1, 3 e 3A da Rua de Santa Justa   Fonte: http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/ 

http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/
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Figura 41 - Desenho da fachada para a Rua da Madalena e para a Rua de Santa Justa em 1889    Fonte: AML, Obra 5813, processo 4919 - DAG - PG - 1889, fl. 2.  No piso térreo da fachada para a rua da Madalena, todos os vãos apresentam molduras em cantaria recortadas nos cantos. Os vãos das portas não têm a mesma largura, dada a alternância entre vãos estreitos e vãos largos que obedecem a uma lógica de simetria do edifício. O primeiro andar apresenta, como dissemos, janelas de sacada, com moldura reta em cantaria e gradeamento, o segundo andar é constituído por janelas de peito também com moldura reta em cantaria, mas com verga arqueada encimada pela cornija e cantarias laterais que descem abaixo do nível do apoio, simulando consolas. O terceiro andar possui uma varanda corrida a toda a largura da fachada com gradeamento assente na cornija inferior. A cércea e a composição da fachada atual estão alteradas em relação aos desenhos de 1889, devido ao acrescento de mais um andar, o quinto piso, onde se verifica a alternância de pares de janelas de sacada e janelas de peito, bem como da transformação de algumas das janelas de peito do segundo piso entretanto rasgadas até ao nível do pavimento e da verga arqueada nas janelas do quarto piso (Figura 42).     
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  Figura 42 - N.ºs 233-243 da Rua da Madalena e n.ºs 1, 3 e 3A da Rua de Santa Justa (estado atual)    Fonte: Google maps  Do ponto de vista da organização do espaço interior sabemos que, no momento da avaliação, o imóvel tinha dois fogos por andar, tendo o do lado norte oito divisões e o do sul seis. A organização interna dos andares era igual em todos os pisos. Cada um dos fogos destinava-se 
a locação, correspondendo, como dissemos, a um “prédio de rendimento”.  Através do Livro de Registo da Décima de Arruamento de 1818, conseguimos perceber o perfil socioprofissional dos seus ocupantes. De acordo com essa fonte, uma das lojas estava arrendada a Manuel José, que a usava para despejos, por 57 600 réis; a segunda a Josefa Maria, tendeira, por 33 600 réis; e a terceira à viúva de João António Delgado, sapateiro, por 100 000 réis. A inventariante ocupava um dos fogos do primeiro andar, sendo a sua renda estimada em 144 000 réis; Elias José dos Santos, procurador, ocupava o segundo fogo, pagando 67 200 réis de renda. O segundo andar era ocupado pelo beneficiado João José e por Plácida Maria, que pagavam respetivamente 96 000 e 81 600 réis. O terceiro andar estava arrendado pelo conhecido pintor da Real Academia de Belas-Artes que trabalhou como retratista, Luís José Pereira Resende, por 76 800 réis e pelo negociante, Guilherme Fernol, por 52 800 réis. Um dos 
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fogos das águas-furtadas era ocupado por Rosa Maria, viúva e outro por António Gomes de Barros, que vivia de sua agência, pagando cada um 38 400 réis.797 A análise do perfil dos habitantes do imóvel permite concluir que se trata de um prédio de rendimento destinado a uma clientela eclética, mas, no global, socialmente bem colocada. Como vemos, o proprietário habitava o imóvel, ocupando, como era comum nestas situações, o bel étage, assinalado pelas características sacadas pombalinas.798 Propomo-nos agora analisar a planta que mostra a organização interna do andar em 1889 (Figura 43), ou seja, cerca de 70 anos depois da realização do inventário, que acreditamos que traduz continuidades e persistências em relação ao espaço originalmente habitado pelo casal.    Figura 43 - Planta do segundo andar dos atuais n.ºs 233-243 da Rua da Madalena e n.ºs 1, 3 e 3A da Rua de Santa Justa em 1889    Fonte: AML, Obra 5813, proc. 4919 - DAG-PG- 1889, fl. 2.                                                  797 AHTC, Livro da Décima de Arruamentos da Freguesia de Santa Justa, 1818. 798 Maria Helena Barreiros, “Casas em cima de casas…, 89. 
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 A planta mostra um programa de dois fogos por piso, embora ligados entre si através dos seus gabinetes.799 De facto, sabemos que, no momento do inventário, os fogos funcionavam como habitações independentes e que o casal e, depois do falecimento do marido, a viúva, ocupava o fogo do lado norte (direito na imagem). O número de divisões (nove) é muito próximo do avançado pelos louvados e a diferença pode ter resultado da construção de uma parede divisória.  O sistema de circulação vertical desenvolve-se no centro do lote, através de escadas de lances opostos com bomba de pequenas dimensões. A compartimentação interior dos dois fogos é assimétrica devido à colocação da caixa de escadas, que, embora esteja colocada no centro, se encontra desviada em relação ao eixo central do edifício e ao facto do saguão ocupar apenas uma parte do lote.800  A análise da planta revela que em cada patamar se abrem quatro portas, observando-se o princípio de duplo acesso às habitações, que se tornará um traço distintivo da tradição predial de matriz pombalina. Com efeito, uma porta abre diretamente para a sala da frente – entrada social –, no caso, identificada como “gabinete” e outra para um corredor – entrada de serviço, relacionada com a zona da cozinha e para aquilo que parece ser uma pequena despensa.801 Para o estudo desta planta é útil o confronto com a Planta do primeiro pavimento que faz frente à Rua Nova do carmo, e Portas de Santa catarina, e pella Rua do sacramento mostra as loges, referida anteriormente (Cf. Figura 5), que oferece o código da ocupação funcional dos aposentos de um andar que Raquel Henriques da Silva, reconhece corresponder a um plano de um prédio pombalino. A planta do fogo da esquerda da Rua da Madalena parece replicar (em espelho) o modelo da planta do fogo da direita da Rua Nova do Carmo. Tomando essa planta como modelo do fogo da esquerda, admitimos que na sala aberta às escadas, denominada na 
planta como “gabinete”, se recebia; na seguinte, a “sala” propriamente dita, estava-se e também se recebia; a partir desta última recolhia-se às câmaras ou alcovas para dormir; jantava-se nas traseiras, no compartimento anexo à cozinha.802                                                  799 Cf. Nota 781.  800 Esta é, segundo alguns autores, a situação mais comum neste tipo de edifìcios. Joana Cunha Leal, “Arquitectura 
privada…, 157; Catarina Wall Gago, “Habitação…, 33. 801 Maria Helena Barreiros, “Casas em cima de casas…, 91-92; Idem, “Prédios…, 20; Ana Costa Rosado, “A 
habitação…, 13-14. 802 Este fogo obedece à matriz distributiva típica nestes edifícios que tende para a organização dos compartimentos em três eixos horizontais definidos a partir da fachada, onde, como vimos, surge uma primeira sequência de 
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No caso do fogo da direita, habitado pelo casal, esta disposição habitual, que apresenta três linhas de compartimentos paralelas à fachada de rua é adaptada pelo facto do edifício dispor de duas fachadas e uma configuração mais irregular. Não obstante, a análise da planta da esquerda da Rua Nova do Carmo ajuda a compreender como se estruturará o espaço num fogo de maiores dimensões, com mais divisões e duas fachadas. No entanto, é preciso ter em conta que a planta apresenta mais uma divisão do que o espaço descrito pelos louvados. É notório que as divisões mais próximas da fachada para a rua da Madalena, onde estão incluìdos o “gabinete” e a sala, estão associadas às funções de sociabilidade ou convívio da habitação. A porta 
principal dá acesso direto ao “gabinete”, iluminado por uma janela, que articula com o corredor 

e a “sala” propriamente dita, que corresponde ao maior compartimento da habitação, iluminada por quatro janelas, constituindo por isso a divisão melhor iluminada e ventilada. O acesso 
autónomo à sala de entrada, aqui designado como “gabinete”, também conhecida como de 

espera ou “vaga”, que comunica diretamente com a “sala” evidencia uma progressão no sentido de níveis crescentes de privacidade.803 Seguem-se dois eixos paralelos à fachada para a Rua de Santa Justa. O primeiro eixo, junto à fachada, é constituído por divisões de maiores dimensões. Na planta vêem-se quatro, mas poderiam ser apenas três pois, na altura do inventário, o fogo contava com menos uma divisão do que as representadas na planta, podendo, por exemplo, ter-se procedido à subdivisão de uma das salas viradas para a Rua de Santa Justa. Entre estas divisões destacamos o compartimento contìguo à “sala” e ligado por um corredor à cozinha que provavelmente funcionaria como sala de jantar.804 O segundo eixo, mais afastado da fachada, é constituído por compartimentos interiores de menor dimensão, dois deles sem iluminação direta, que constituíam, certamente, as câmaras (alcovas) e toucadores. O compartimento interior 
anexo à “sala” dispõe de duas entradas que decorrem da necessidade de diversificar alternativas de percursos no interior da habitação, mas também da necessidade de optimizar a penetração                                                                                                                                                espaços iluminados pelos vãos da frente do prédio, correspondente à área social; uma segunda constituída por um encadeamento de quartos interiores e, finalmente, uma terceira, composta por divisões com aberturas para o 
saguão, onde se localiza a cozinha, com a respetiva chaminé e pia de despejos. Joana Cunha Leal, “Arquitectura 
privada…, 157. 803 No inventário de Alexandre de Gusmão, por exemplo, refere-se a existência de uma sequência que compreende a 
“sala vaga” antes da “primeira sala”. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 162, n.º 5. O mesmo termo é usado na relação das divisões da casa nobre de Lázaro Leitão. Arthur Lamas, A Casa-Nobre de Lázaro Leitão no Sítio da Junqueira (Lisboa: Imprensa Lucas, 1925), 146. 804 O aparecimento da sala de jantar enquanto espaço definido surgiu a partir do início do século XIX. O progressivo aumento da importância deste compartimento materializa-se, como neste caso, na aproximação à sala e no 
alinhamento da mesma junto à fachada principal. Catarina Wall Gago, “Habitação…, 11-12. 
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de luz no “miolo cego da casa”.805 Os dois compartimentos interiores a tardoz do edifício comunicam entre si e com a(s) sala(s) da frente. Por último, a planta identifica claramente a cozinha e um pequeno anexo que supomos funcionar como despensa, divisões de serviço, que correspondem a uma terceira linha de compartimentos, mais distante da fachada de rua, gozando, no entanto, de iluminação e ventilação através do saguão. Relativamente à comunicação entre os diferentes espaços, embora nesta habitação esteja presente a intercomunicabilidade dos espaços da casa que, de acordo com Helena Barreiros, corresponde a um conceito de habitar tipicamente de Antigo Regime, neste fogo surge 
claramente definido “o dispositivo funcional „corredor‟ – literalmente, de „correr‟ –, criação do século XVIII que permite percursos alternativos ao das enfilades, ao mesmo tempo garantia de uma maior privacidade da vida doméstica e instrumento tendencial de segregação quanto à condição social de quem o utiliza (os serviçais, designadamente)”.806 Em suma, o corredor é introduzido como alternativa à circulação principal que, todavia, continua a fazer-se através dos compartimentos.807 Assim, podemos afirmar que passamos de uma conceção dos interiores essencialmente caracterizada por uma especificação funcional rudimentar, que admitia uma utilização polivalente e pela ausência de espaços de circulação que as individualizassem, para um espaço interior onde se verifica uma maior especificação funcional e onde os valores de sociabilidade e privacidade são assegurados por via da implementação de percursos diferenciados que hierarquizam os acessos e estabelecem uma fronteira entre áreas públicas e privadas no interior da morada. Isto porque, neste último caso, a habitação dispõe de um acesso separado para os espaços de serviço (nomeadamente à cozinha) e outro para os espaços de sociabilidade. Esta solução permite o acesso direto ao primeiro, sem que seja necessário atravessar o segundo. Por outro lado, a habitação dispõe de um segundo corredor, ligando a cozinha à sala de jantar, que acaba por delimitar a zona a tardoz como uma área privada. A descrição dos móveis é feita de acordo com a seguinte sequência:  
“Huma lamina de Santo Christo em papel de palmo e meio de alto moldura de espinheiro com vidro - 1 200 Doze cadeiras de madeira de espinheiro modernas de costas abertas e assentos de palhinha e                                                  805 Catarina Wall Gago, “Habitação…, 33. 806 Maria Helena Barreiros, “Casas em cima de casas…, 92. 807 Maria Helena Barreiros, “Prédios…, 32. 



 
298  

as costas entalhadas […] e seu canapé irmão das cadeiras - 30 000 Hum tremó de madeira de espinheiro moderno de trez vidros […] com sua pedra preta em cima tendo outra em baixo em bom uso - 40 000 Duas bancas de jogo oitavadas de madeira de espinheiro […] em bom uso - 9 600  Doze cadeiras de madeira de murta com assentos de palhinha […] frizos dourados uzadas - 9 600 Huma marqueza de madeira do Brazil pintada côr de murta com assento de palhinha já roto; uzada - 4 800 Huma commoda de madeira de páu santo […] em bom uso - 14 400 Huma guarda-roupa de madeira de vinhatico de dois corpos […] em bom uzo - 24 000 Huma louceira de madeira de vinhatico de dois corpos […] uzada - 21 600 Huma meza de madeira de vinhatico de ábas quadradas com seis palmos de comprido e seis pés uzada - 3 000 Huma meza de vrna de madeira de páu santo com sua grade em cima uzada - 2 000 Huma meza de madeira de vinhatico com sua bacia de pó de pedra e lavatorio em cima e torneira de casquinha uzada - 4 800 Huma commoda de madeira de páu santo […] uzada - 7 200 Doze tamboretes de madeira d‟amieiro com assentos de palhinha e cóstas de balaustes torneados damnificados - 4800 Hum toucador com sua caixa e gaveta folheado de pau santo com seu vidro quebrado uzado - 1 200 Hum cátre de madeira de páu santo de huma pessoa de cabeceira oitavada com embutidos […] uzado - 4 000 Hum toucador de caixa folheado de varias madeiras […] uzado - 4 000 Huma cadeira para custura […] uzada - 800 Hum tremó de madeira de espinheiro […] com seu pé da mesma madeira e sua pedra branca, muito uzado - 3 200 Huma banquinha de almoço de madeira do Brazil […] uzada - 1 200 Duas bancas de cabeceira de madeira de páu santo com suas pedras pretas em bom uzo - 8 000 Huma caixa forrada de moscovia com duas fechaduras da terra […] uzada - 3 600 Huma banca de madeira de pinho de seis palmos de comprido com gaveta e huma parteleira 
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pequena para louça também de pinho tudo uzado - 1 200 Hum barril para agoa […] uzado - 480 Hum barril para vinagre […] uzado - 400 Hum moixo de madeira do Brazil com o assento de palhinha uzado - 240 Huma róda de fiar de madeira de vinhatico damnificada - 800 Dois bancos de ferro com trez taboas de madeira de pinho que serve de barra uzada - 1 200 Huma salgadeira de madeira de bordo […] uzada - 800 Hum barril que serve de salgadeira uzado - 400 Huma talha de barro que serve para azeite que levará trez cantaros uzada - 960 Huma caixa de hum faqueiro uzada - 800 
[…]  Huma caixa de ferro ou burra para guardar dinheiro em bom uso - 48 000”.808  O cruzamento das informações da planta com a descrição dos móveis indicia que a descrição se faz de acordo com um percurso no espaço da casa que progride de compartimentos destinados à socialização e convívio, para uma zona que parece destinada à refeição; seguindo-se outra, mais privada, destinada ao repouso e, finalmente, uma quarta, de serviços, com a cozinha e despensa e, eventualmente, quarto(s) para criado(s). Isto porque vemos primeiramente elencadas tipologias ligadas à receção e socialização, tais como as 12 cadeiras de espinheiro e um canapé irmão, duas bancas de jogo, também de espinheiro, 12 cadeiras de murta e uma marquesa de madeira do Brasil e, eventualmente, a cómoda de pau-santo, à função de aparato, como o tremó de espinheiro, que correspondem aos móveis estimados por valores mais elevados.  Naquele que acreditamos ser um compartimento destinado à refeição temos um guarda-roupa, uma louceira e uma mesa, tudo de vinhático, uma mesa de urna809, uma cómoda de amieiro e 12 tamboretes de amieiro. Seguem-se divisões mais privadas, como toucadores e câmaras, onde se localizariam os dois toucadores, o catre de pau-santo, as duas bancas de cabeceira, também de pau-santo, e a cadeira de costura. Na zona de serviços, constituída pela cozinha, despensa e, eventualmente, quarto para criado(s), localizar-se-ia a caixa, a banca e                                                  808 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 36, n.º 6. 809 Segundo o dicionário de António Maria do Couto, urnas são “vasos de metal, ou de porcelana em fórma de urna para as mêzas, nas urnas se deita água quente, a mesma se tira para fazer chá, café, etc.”. António Maria do Couto, 
Diccionário…, 390. 
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prateleira para louça de pinho, um barril para água, um barril para vinagre, um mocho de madeira do Brasil, uma salgadeira, um barril que servia de salgadeira, uma talha de barro para azeite. Entre estes objetos são descritos dois bancos de ferro, com dez tábuas de pinho, que serviam de barra onde, possivelmente, dormia o criado. Na cozinha preparavam-se as refeições com a ajuda de um fogareiro de cobre, usado e avaliado em 2 400 réis e um fogão de ferro, com quatro fornalhas, bastante usado, avaliado em 7 000 réis. Seria também o lugar onde se guardavam os equipamentos e utensílios destinados ao armazenamento, mas sobretudo à preparação de alimentos, entre os quais se contam duas panelas e uma frigideira, ambas de cobre e em bom estado; quatro caçarolas de cobre usadas; uma chaleira de cobre; uma chocolateira usada; dois púcaros, um de cobre, muito velho, outro de latão, em bom estado; um almofariz e dois tachos de latão, em bom estado; uma caçarola, uma frigideira, um funil de encher garrafas e um passador; um ralador e uma talha para azeite tudo de folha-de-flandres e usado e uma fateixa de ferro de pendurar carne. Estes equipamentos foram estimados em 17 120 réis.810 Quando analisamos o recheio da casa, somos confrontados com um paradigma civilizacional que contrasta fortemente com a simplicidade dos interiores até agora descritos. Esta habitação destaca-se não só pela diversidade das tipologias e materiais, mas também pelo valor dos objetos. O mobiliário, por exemplo, é avaliado em 271 040 réis e a roupa de casa, em 98 660 réis. Neste domínio, nota-se um claro peso da roupa de cama sobre a roupa de mesa. A roupa de cama incluía dois lençóis de paninho, em bom estado, avaliados em 2 400 réis e 36 lençóis de linho, avaliados em 36 110 réis. Embora houvesse alguns novos e em bom estado, a maioria deles eram usados, muito usados e remendados. Havia ainda 13 travesseiros de linho e bretanha, a maioria usados, avaliados em 3 460 réis e seis almofadinhas, usadas e avaliadas em 1 200 réis.811 A roupa de cama englobava uma coberta de tafetá, cor de cana, ainda por fazer; duas cobertas de chita, uma azul e outra verde, usadas e sete cobertores de papa, um grande e seis pequenos, usados, avaliados, respetivamente, em 5 600, 1 000, 5 400 réis.812 Na análise dos itens que constituem a roupa de cama, mais uma vez se nota o desfasamento entre o número de colchões e o número de móveis para repouso, uma vez que                                                  810 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 36, n.º 6. 811 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 36, n.º 6. 812 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 36, n.º 6. 



 
301  

são elencados cinco colchões de marca pequena e um pano de colchão, avaliados 16 000 réis, mas apenas um catre e uma barra.813  A roupa de mesa incluía:  
“Huma toalha de mesa adamascada de linho grande com vinte e dois guardanapos irmaons em bom uzo - 9 600 Huma toalha de meza de lavôr miúdo marca mean com seis guardanapos irmaons tudo uzado - 3 000 Duas toalhas de meza de Guimaraens marca pequena uzadas - 1 600 Huma toalha de algodão marca mean de meza feitio de olho de perdiz em bom uso - 1 600 Duas toalhas de meza de Guimaraens pequenas uzadas - 800 Vinte e trez guardanapos de paninho pequenos com franja de linha - 1 150”.814  Como vemos, a diversidade e valor dos itens é inferior aos da roupa de cama. Não obstante esta constatação, seria abusivo inferir a partir daqui uma desvalorização da mesa em detrimento da cama, uma vez que a importância da mesa não se reduz só, nem sequer, principalmente, à roupa. De facto, a análise deste inventário em geral, e da sua baixela, em particular, devolve-nos a imagem da importância da mesa, remetendo-nos para o seu papel como elemento de aparato e distinção. Atentemos primeiramente à baixela de prata, avaliada em 142 086 réis, e composta por:  
“Doze colheres de prata abertas a boril […] - 17 981 ¼ Doze garfos de prata abertos a boril […] - 14 393 ¾ Doze facas de prata abertas a boril […] - 16 756 ¼ Huma salva de prata grande aberta a boril […] - 10 281 ¼ Huma salva de prata liza […] - 8 181 ¼ Huma salva de prata liza […] - 7 831 ¼ Huma salva de prata de fio redondo […] - 6 781 ¼ Hum prato e tezoura de perolas e outra tizoura liza tudo de prata […] - 5 993 ¾ Vinte e duas colheres de chá e duas para assucar lizas de prata […] - 10 762 ½                                                  813 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 36, n.º 6. 814 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 36, n.º 6. 



 
302  

Hum par de castiçaes de perolas de pé redondo de prata […] - 18 462 ½ Huma colher de prata para sôpa aberta a boril […] - 4 725 Huma colher de prata para arros aberta a boril […] - 4 068 ¾ Huma colher de prata para arroz […] - 3 412 ½ Dois trinxantes de prata abertos a boril e sobre o redondo […] - 4 550 Dois trinchantes de prata redondos abertos a boril […] - 4 243 ¾ Quatro colheres de prata lizas para tirar sal […] - 1 093 ¾ Duas colheres de prata para mustarda […] - 787 ½ Huma cifra com seis letras de prata […] - 1 487 ½ Hum coadôr de bulle de prata […] - 300".815    Salientamos ainda a louça e a longa lista de objetos relacionadas com o armazenamento e consumo de alimentos. Entre os quais destacamos alguns itens que se evidenciam pelo seu valor, como sejam uma cafeteira, três bules, duas tigelas de lavar, uma bilha de leite e um açucareiro de casquinha, avaliados em 13 500 réis; uma urna, em bom estado, avaliada em 9 600 réis; um aparelho de chá e café de louça inglesa, branca e dourada, que constava de cafeteira, leiteira; bule; açucareiro; tigela de lavar; frasquinho para chá; doze xícaras com pires para chá e doze xícaras com asa para café, sem pires, avaliados em 15 000 réis; 24 chávenas, com asa, para café, com pires, de louça inglesa com várias pinturas, estimadas em 12 000 réis e 24 chávenas para chá, com pires, também de louça inglesa, com várias pinturas, louvadas em 9 600 réis.816  Embora de menor valor são ainda avaliadas:  
“Duas terrinas de louça de pó de pedra com suas tampas e pratos pintados com cercadura huma com defeito - 2 000 Vinte e duas travessas de louça de pó de pedra pintadas com cercadura de diferentes tamanhos - 5 000 Doze dúzias de pratos de pó de pedra para guardanapo pintados com cercadura - 7 200 Quatro dúzias de pratos de guardanapo mais pequenos de pó de pedra pintados com cercadura - 1 600                                                  815 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 36, n.º 6.  
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Trez duzias e meia de pratos de pó de pedra mais pequenos pintados com cercadura - 1 000 Duas selladeiras de pó de pedra pintadas com cercadura - 800 Huma selladeira mais pequena de pó de pedra pintada com cercadura - 300 
[…] Sinco copos de vidro branco sem oiro lapidados para agoa - 500”.817  A quantidade de objetos relacionados com o serviço de mesa é indicadora da importância deste espaço como meio de socialização. O número de pratos, chávenas e xícaras presente neste interior sugere que estes não se destinavam somente aos membros do agregado. Seriam certamente usados para receber comensais no espaço doméstico. Para auxiliar e complementar o serviço, este agregado dispunha de seis bandejas para garrafas, um talher de mesa com oito vidros, quatro saleiros, duas mostardeiras, um saca-rolhas, três bandejas de ferro, acharoadas de preto, usadas, 50 garrafas de vidro branco e 16 dúzias, de vidro preto. Entre a roupa de casa são elencados ainda itens relacionados com a higiene e conforto, como sejam:  
“Seis toalhas de maons de Bertanha finas com fôlhos de diversas cassas uzadas - 2 880 Quatro toalhas de maons de pano de linho em bom uso - 800 Sete toalhas de maons muito velhas - 420 Seis penteadores de Bertanha com fôlhos de diversas cassas e em differentes uzos - 2 400 Sinco toalhas de pano de estopa para serviço da cozinha em bom uso - 600 Quatro panos para uso da cozinha de grossaria velhos - 160 Seis aventais dois sacos grandes e sete pequenos em diversos uzos - 440”.818  Para higiene, os membros do agregado dispunham de duas bacias de latão, uma de lavar os pés, e outra de lavar as mãos, muito velhas, estimadas em 1 000 réis e duas bacias e respetivos jarros, de pó de pedra, avaliados em 1 600 réis. Entre os móveis, havia sido elencada também uma mesa de vinhático com uma bacia de pó de pedra, lavatório em cima e torneira de casquinha, avaliada em 4 800 réis.                                                   817 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 36, n.º 6. 818 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 36, n.º 6. 
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Para manter o alinho e aprumo do vestuário e da roupa de casa, havia quatro ferros de engomar, dois triângulos, uma trempe e um descanso em que se punham os ferros, tudo muito velho, bem como uma pá de tirar brasas e uma tenaz de as mudar, louvados em 1 420 réis. Destacamos ainda 22 cortinas de armação de portas de paninho guarnecidas com franja de linho, cordões e borlas, usadas e avaliadas em 12 000 réis, que decoravam as 10 janelas e mais de uma dezena de portas da habitação e um tapete grande, usado e avaliado em 4 800 réis. Para iluminar eram usados vários equipamentos, tais como dois candeeiros de latão de três lumes, pequenos, usados e avaliados em 1 400 réis, uma almotolia de folha-de-flandres e uma candeia de ferro, tudo muito usado e avaliado em 300 réis, um par de castiçais de prata avaliados em 18 462 ½ réis e duas serpentinas velhas, avaliadas em 3 200 réis. 819 Sabemos que uma das janelas de peito estava protegida por “Huma Rótola Ingleza de Taboinhas verdes […] uzada”, o que mostra que a colocação de rótulas ou gelosias de rebater, que consiste num rotulado de madeira, que visava garantir segurança, isolamento térmico, privacidade e conforto, se manteve durante os séculos XVIII e XIX.820 O uso das rótulas foi muitas vezes notado pelos estrangeiros que visitaram Portugal. François de Tours, por exemplo, refere 
que “não há janelas nas casas, mas apenas varandas com rótulas que são assim como as grades dos nossos confessionários”.821 L‟Evêque documenta o seu uso no século XIX. No entanto, sabemos que o Alvará de 16 de junho de 1759 proibiu todo e qualquer elemento decorativo e utilitário saído das paredes, como as gelosias, pelo que é de supor que a rótula descrita estivesse colocada numa das janelas a tardoz.822  6.4.8 Casas do capitão, mais tarde sargento-mor, António José de Sousa e Dona Maria Silvestre de Jesus   Atentemos agora à casa de António José de Sousa e Dona Maria Silvestre de Jesus que foi descrita e avaliada duas vezes: a primeira, no âmbito do inventário de bens, realizado em                                                  819 Serpentina corresponde a um castiçal com três braços e três lumes. António de Moraes Silva, Diccionario…, vol. 2, 692. 820 Na verdade, segundo Matoso, o seu uso prolongou-se até ao primeiro quartel do século XX. Joana Matoso, “A 
habitação corrente…, 31. 821 François de Tours, “Itinerário em Portugal: 1699”, in Portugal nos Séculos XVII e XVIII: Quatro Testemunhos (Lisboa: Lisóptima Edições, 1990), 65. 822 José-Augusto França, Lisboa Pombalina…, 177-178. 
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1795, na sequência do falecimento de Dona Maria Silvestre de Jesus, casada com António José de Sousa e a segunda, em 1813, no inventário realizado na sequência da morte do próprio. Dona Maria Silvestre de Jesus faleceu a seis de abril de 1795, tendo-se iniciado inventário a 7 de maio do mesmo ano, e António José de Sousa faleceu a 3 de agosto de 1813, dando-se início ao inventário a 23 de outubro do mesmo ano.  Relativamente ao perfil socioprofissional do agregado, sabemos que António José de Sousa era filho de Domingos de Sousa e de sua mulher Margarida da Silva, tendo sido batizado na freguesia de Nossa Senhora da Pena, em Lisboa.823 Natural da freguesia de Santa Catarina, Dona Maria Silvestre de Jesus era filha de Manuel António e Gertrudes Maria da Graça e tinha uma irmã, Francisca Maria da Nazareth, casada com Vitorino José Gomes.824 Em 1795, a falecida é identificada como Dona e António José de Sousa como capitão, por ter ocupado esse posto na 4.ª Companhia do Regimento de Ordenanças da Corte.825 Nessa mesma data, o Livro de Registo da Décima indica que este “vive de suas rendas”.826 António José de Sousa era também cavaleiro da Ordem de Santiago.827 Mais tarde, em 1813, no inventário realizado por sua morte, surge identificado como sargento-mor, pois havia-se reformado no posto de sargento-mor de Ordenanças.828 Sabemos também que teve Carta de Brasão de Armas de Sousas (do Prado) em 27 de março de 1806, certamente as ostentadas em várias peças da baixela mencionadas no inventário.829 Há também informação de que António José de Sousa foi fidalgo da Casa Real e da Cota de Armas.830 Por este motivo, como vimos anteriormente, considerámos que este indivíduo pertence ao grupo dos fidalgos e altos dignitários (G).  O casal teve dois filhos, João Baptista Eliseu de Sousa Monteiro e Manuel Teotónio de Sousa Monteiro, que, aquando do falecimento da mãe, tinham 6 e 3 anos, respetivamente. Sabemos que este último nasceu na casa dos pais a 6 de fevereiro de 1792, foi batizado na Sé e apadrinhado por José de Seabra da Silva, Ministro e Secretário de Estado do Reino. Foi cavaleiro                                                  823 Segundo declara o próprio António José de Sousa no seu testamento trasladado no inventário. Cf. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 61, n.º 1, fls. 6-9. 824 http://geneall.net/pt/nome/1076532/maria-silvestre-de-jesus/; ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 61, n.º 1. 825 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 61, n.º 1, fl. 1; Jorge Veiga Testos, "Principalidade de Lavre", Almansor: Revista de Cultura, 2.ª série, nº 7 (2008): 163. 826 AHTC, Décima de Arruamentos da Freguesia de S. João da Praça, 1795. 827 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 61, n.º 1, fl. 17; Jorge Veiga Testos, 
"Principalidade…, 163. 828 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 61, n.º 1, fl. 17; Jorge Veiga Testos, 
"Principalidade…, 163. 829 Jorge Veiga Testos, "Principalidade…, 163. 830 http://geneall.net/pt/nome/1087201/antonio-jose-de-sousa/  
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fidalgo da Casa Real, por Alvará de 18 de maio de 1816, e capitão da 1.ª Companhia do Regimento de Infantaria de Voluntários Reais do Comércio. Casou em 1828, em Coruche, com Dona Eufémia Albertina Teixeira de Monteiro, filha de Dona Maria Clara Albertina Correia e Joaquim José Teixeira, lavrador e alferes de Ordenanças. O casal foi morador na rua de S. João da Praça, n.º 83, 2.º andar, possivelmente a mesma habitação que analisaremos.831 No primeiro inventário o marido é inventariante e o património do casal estimado em 91 416 240 réis (1750 = 57 858 380 réis).832 No segundo esta função cabe ao filho mais velho, ficando a fortuna estimada em 92 491 388 réis833 (1750 = 26 426 111 réis). Considerando o valor nominal da soma da fazenda, estas correspondem, respetivamente, ao quarto e terceiro lugares na hierarquia das fortunas da nossa amostra.  Sabemos que parte deste património resulta da herança de um tio do inventariante, o capitão José António Monteiro que, além de propriedades e bens móveis, lega ao casal várias dívidas ativas, estimadas em 9 472 353 réis, resultado do seu negócio de madeiras. Muito embora o casal tivesse ficado obrigado, pelos mesmos bens e herança, a alimentar Maria das 
Neves, Maria Gertrudes, Joana Joaquina, sua criada e Maria do Santo António, sua escrava “de                                                  831 Jorge Veiga Testos, "Principalidade…, 162; http://geneall.net/pt/nome/39597/manuel-teotonio-de-sousa-monteiro/; http://geneall.net/pt/nome/39598/eufemia-albertina-correia-teixeira/. O casal teve oito filhos: D. António Xavier de Sousa Monteiro, nascido a 3 de dezembro de 1829 e batizado no dia 9 do mesmo mês na basílica de Santa Maria Maior, desempenhou o cargo de bispo de Beja entre 1883 e 1906; Dona Maria Joana Teixeira Monteiro nasceu a 26 de Junho de 1832 e faleceu solteira a 27 de fevereiro de 1852; Doutor José Firmino de Sousa Monteiro nasceu a 1 de junho de 1835, casou com Dona Maria Carolina Almeida Alves, natural do Lumiar, tirou o curso de medicina na Universidade de Coimbra, foi deputado e faleceu a 6 de fevereiro de 1900, na casa de S. João da Praça; João Ricardo de Sousa Monteiro nasceu a 3 de abril de 1837, faleceu solteiro; Dona Maria Delfina Teixeira Monteiro nasceu a 26 de Novembro de 1838, em Coruche, casou a 30 de setembro de 1856, na capela da Quinta do Chacão com o doutor Manuel Duarte Laranja – médico, ganadero e lavrador, natural de Aldeia Galega – e faleceu a 18 de março de 1900, em Coruche; Dona Maria Clara Teixeira de Sousa Monteiro nasceu a 11 de agosto de 1840, na casa de S. João da Praça, foi batizada na Sé, casou a 11 de agosto de 1858 em Coruche com António Patrício Correia Gomes, grande proprietário, lavrador e vereador em Coruche onde nasceu e faleceu. Morreu na quinta do Chacão, nos Olivais, em 1817. Manuel Severino de Sousa Monteiro nasceu a 31 de maio de 1842, batizado na Sé, faleceu a 10 de julho de 1900 na quinta do Chacão. Finalmente, Dona Maria Fortunata de Sousa Monteiro, nasceu a 24 de outubro de 1844, batizada a 31 do mesmo mês, faleceu solteira a 4 de fevereiro de 1858. No seio do casamento da sexta filha do casal, Dona Maria Clara com António Patrício, nasceu Dona Maria Leonor de Sousa Monteiro Correia Gomes, que casou, em 28 de fevereiro de 1880, com Miguel Maria de Sousa Horta e Costa de Almeida e Vasconcelos, que foi segundo barão de Santa Comba Dão, fidalgo cavaleiro por sucessão, bacharel em 
Direito e juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça. Jorge Veiga Testos, "Principalidade…, 163-164; Jacinto 
Salvador Guerreiro, “A Diocese de Beja no final do século XIX: A intervenção de D. António Xavier de Sousa 
Monteiro”, Lusitania Sacra, 2.ª série, tomo VIII/IX (1996/97): 35-169. 832 O casal tinha ainda alguns prazos em vidas que foram nomeados pelo capitão José António Monteiro, tio de António José de Sousa, em sede de testamento e que consistiam em dois moinhos de água no Seixal, um imóvel para habitação na rua de S. João da Praça; uma propriedade ainda incompleta no mesmo local e parte da quinta do Chacão. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 61, n.º 1, fl. 91v. 833 Mais uma vez a soma da fazenda apurada no inventário difere da apurada por nós. Neste caso a diferença decorre de um possível erro do juiz que, sem apresentar qualquer justificação, não considera na soma da fazenda um padrão de juro no valor de 400 000 réis. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 61, n.º 1. 

http://geneall.net/pt/nome/39597/manuel-teotonio-de-sousa-monteiro/
http://geneall.net/pt/nome/39597/manuel-teotonio-de-sousa-monteiro/
http://geneall.net/pt/nome/39598/eufemia-albertina-correia-teixeira/
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tudo o que for necessário, dando-lhes casas e vestuário”, encargo estimado em sede de inventário em 12 000 000 réis. Por esse motivo, no seu testamento, a falecida declara que as 
propriedades da referida herança ficaram “gravadas com diverças e honrozas pençoins por elle determinadas em seu testamento em benefício de algumas pessoas na durassam das suas vidas”.834 Sabemos que o agregado habitava um dos muitos imóveis de que era proprietário na Rua Direita de S. João da Praça, na freguesia de Santa Maria Maior, uma vez que, no inventário de ambos, os louvados referem expressamente que os inventariantes ocupavam o segundo andar dessa propriedade.835 Na descrição da mesma, é referido que o edifício se situava na parte sul da Rua Direita de S. João da Praça, para onde tinha a sua frente principal, fazendo cunhal e frente para o Beco de Jesus, com o qual confrontava a nascente. A poente confrontava com o 
“pardieiro que foram casas do exmo. Conde Pombeiro”. O edifício que hoje existe no local correspondente a estas confrontações coincide, no geral, com a estrutura tipológica e morfológica descrita no inventário. O imóvel, mais largo do que alto, é hoje constituído por três frentes: a principal, para a Rua de S. João da Praça tem os números 81-85A, a segunda, para o Arco de Jesus, tem o número 7 e a terceira para o Largo Marquês do Lavradio, tem o número 1. Localiza-se na atual freguesia de Santa Maria Maior. O edifício situa-se num lote de formato irregular e é hoje composto por um piso subterrâneo, um piso térreo, dois andares e um terceiro, que apresenta um pé direito inferior (Cf. Figura 44, Figura 45, Figura 46 e Figura 47).   Figura 44 - Localização do lote onde estão implantados os atuais n.ºs 81-85A da Rua de S. João da Praça e n.º 7 do Arco de Jesus (mapa de 1856-1858)   Fonte: Atlas da Carta Topográfica de Lisboa: n.º 44 (pormenor)                                                  834 Testamento trasladado no inventário. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 61, n.º 1. 835 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 61, n.º 1. 
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  Figura 45 - Localização do lote onde estão implantados os atuais n.ºs 81-85A da Rua de S. João da Praça e n.º 7 do Arco de Jesus (mapa atual)             Fonte: http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/    Figura 46 - Localização do lote onde estão implantados os atuais n.ºs 81-85A da Rua de S. João da Praça e n.º 7 do Arco de Jesus (ortofotomapa atual)            Fonte: http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/         

http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/
http://lxi.cm-lisboa.pt/lxi/
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  Figura 47 - S. João da Praça, n.ºs 81-85A, Arco de Jesus, n.º 7 e Largo Marquês do Lavradio, n.º 1   
  Fonte: Fotografia da autora  De acordo com a descrição que consta no inventário de Maria Silvestre de Jesus, a propriedade tinha na frente principal uma loja de entrada que descia para um plano subterrâneo dividido em três compartimentos, que incluíam um armazém, uma cavalariça e um palheiro, bem como um poço de água com balde e saguão. O armazém tinha serventia pelo Beco de Jesus. O plano térreo era constituído por sete divisões, entre as quais um armazém. Na referida loja de entrada havia uma escada que dava acesso a três pavimentos de sobrados, cada um dos quais com 14 divisões, sendo o último de água-furtada.  O agregado ocupava o segundo andar, cuja renda anual foi estimada em 100 000 réis. Na altura, a casa era habitada pelo casal, filhos e, segundo o testamento de Dona Silvestre de Jesus, pela mãe da testadora, Gertrudes Maria da Graça.836 Note-se que, no total, a renda anual                                                  836 Na louvação da casa refere-se explicitamente que esta era ocupada pelo viúvo inventariante. ANTT, Feitos Findos, 
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do imóvel foi estimada em 700 000 réis e o valor total do mesmo, atendendo ao sítio, ao seu estado e ao facto de ser propriedade livre, em 11 200 000 réis, correspondendo a 12% do património da família. Importa porém referir que, em 1813, no inventário de António José de Sousa, o rendimento da propriedade foi estimado em 1 014 000 réis e, talvez por causa disso, o imóvel surge avaliado por um valor superior (15 600 000 réis), correspondendo a 17% do património.837 Não se trata do único imóvel do casal. Na verdade, no ano do falecimento de Dona Maria Silvestre de Jesus, além casa de habitação na Rua de S. João da Praça e da quinta do Chacão, que o casal também ocupava, e da qual nos ocuparemos em seguida, este era proprietário de mais dezoito imóveis para habitação, estimados em 63 487 600 réis (valor nominal, excluindo a casa e a quinta). Em 1913, ano do falecimento de António José de Sousa, além da referida casa e quinta, este era proprietário de mais sete bens de raiz, estimados em 60 520 000 réis (valor nominal, excluindo a casa e a quinta).838 A totalidade dos bens de raiz correspondia, respetivamente, a 85% e 94% da fortuna. O edifício em análise, cuja data de edificação desconhecemos839, constitui um prédio de rendimento de habitação coletiva. O imóvel destaca-se pela sua dimensão e possui algumas características típicas da construção erudita. De facto, quando analisámos o edifício em causa verificámos que a fachada, mais larga do que alta, marcada pela uniformidade e regularidade, é sóbria e apresenta uma aparência de conjunto. A construção caracteriza-se por uma fachada plana composta por um conjunto de vãos iguais entre si, na qual o protagonismo do andar nobre confere regularidade ao conjunto. Os vãos, regulares e uniformes, obedecem a uma métrica. O andar nobre, com vãos abertos numa série de dez janelas de sacada iguais assentes sobre um friso saliente, que visa assinalar o pavimento, destaca-se dos demais. Os vãos dos restantes andares, constituídos por janelas de peito, estão dispostos com regularidade. As cantarias das janelas de peito e de sacada apresentam moldura reta sem decoração. A entrada principal, por sua vez, apresenta cantarias simples sem ornamentos, destacando-se apenas pela sua dimensão e verga curva. A fachada apresenta também cunhais apilastrados, e remate em cornija                                                                                                                                                Inventários post mortem, Letra A, maço 61, n.º 1. 837 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 61, n.º 1. 838 O número é meramente indicativo, uma vez que, tudo indica que alguns imóveis contíguos são descritos e louvados num inventário como um todo e no outro de forma individualizada. 839 Não vamos optar por uma cronologia aproximada, desejando que no futuro novas investigações venham aclarar e permitir certeza quanto à data de construção. 
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e beirado. Muitas destas características aproximam este edifício da casa nobre ou construção erudita. É difícil a esta distância e com base nas informações de que dispomos reconstituir com rigor e sem margem de dúvida, o interior do edifício no ano de 1795, data de falecimento de Dona Maria Silvestre de Jesus ou em 1813. A dificuldade decorre do facto de a única planta do edifício datar de 1984 e da elevada probabilidade de o imóvel ter sido intervencionado, alterando a sua configuração e estrutura original. Acresce o facto de não nos ter sido possível uma visita ao interior do edifício. Não obstante estas dificuldades, podemos afirmar que, embora os louvados não o refiram, segundo a planta de 1884, o imóvel teria dois fogos por piso, assimétricos e o sistema de circulação vertical, de lances opostos com bomba, situar-se-ia no interior do edifício, mas não em posição central. 
Não obstante a forma como o termo “andar” era aplicado no livro de registo da décima da freguesia de S. João da Praça nos colocar dificuldades na interpretação da ocupação do edifício, esta fonte parece ir ao encontro da ideia de que o edifício teria dois fogos por andar. Segundo esta documentação, em 1795, o imóvel era constituído por duas lojas e sete andares. A primeira loja estava arrendada por 120 000 réis a Manuel José Correia Lima; a segunda a António Caetano Tavares, que pagava 70 000 réis. O primeiro andar estava ocupado por Manuel José, galinheiro na Ribeira, que pagava de renda 60 000 réis; o segundo, por José Veríssimo, contínuo do Desembargo do Paço, que pagava 72 000 réis; o terceiro, por João Vieira, que pagava 72 000 réis; o quarto e quinto eram ocupados pelo senhorio, tendo sido a sua renda estimada em 96 000 réis; o sexto era ocupado por António Caetano Tavares, merceeiro, que pagava 72 000 réis e o sétimo, por Manuel José Correia Lima, que vivia de seu negócio, pagando de renda 72 000 réis. Naturalmente que, como na altura não existiam edifícios com sete andares, deduzimos que o termo “andar” fosse aqui usado como equivalente a fogo. Já antes nos referimos a esta problemática e às dificuldades que o uso indistinto do termo andar e sobrado no âmbito desta documentação colocam à investigação. Esta perceção é corroborada pelo facto de em 1813, a mesma propriedade estar registada como tendo uma loja, um armazém e seis andares; pelo facto de nos dois inventários os louvados referirem que o agregado ocupava o segundo andar do imóvel, enquanto, nas mesmas datas, os livros de registo da décima especificam que estes ocupavam o quarto e quinto andares (1975) e o terceiro e quarto 
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andares (1813).840 Daqui se infere que, o edifício fosse na altura, como hoje, constituído por uma loja subterrânea, um piso térreo, com um armazém e um fogo, arrendados em conjunto ou separadamente, três andares, cada um dos quais com 15 divisões, passíveis, tudo indica, de funcionarem como dois fogos independentes. Como é natural, atendendo ao elevado valor das rendas, os habitantes deste imóvel pertenciam sobretudo às camadas intermédias. A comparação da ocupação do imóvel nas duas datas, põe em evidência um mercado de arrendamento ativo. Com efeito, vinte anos depois, apenas o senhorio e um dos arrendatários se mantém no mesmo edifício. Atentemos agora ao recheio da casa. Relativamente aos móveis, são elencados:  
“Hum relógio de bufete caixa de mogno com seu carrilhão […] autor John Scott - 48 000 Hum relógio com mostrador de esmalte chamado Franis […] - 40 800 Hum painel da Verónica de Senhor moldura de pinho dourada pintado em pano - 1 000 Hum painel ao divino moldura dourada bordado de seda usado - 600 Oito painéis registos de papel - 1 600 Huma papeleira de pau santo […] ferragem de latão lavrada usada - 8 000 Seis tamboretes de madeira do Brasil […] usados - 3 600 Duas caixas abauladas cobertas de couro de cabelo […] usadas - 2 400 Huma meia cómoda folheada de pau santo e várias cores […] ferragem de latão lavrada em bom uso - 8 000 Hum armário de vinhático com vidros com cinco gavetas de vidros com duas portas com seus caixilhos de vidraças feitio à inglesa no seu interior tem prateleiras - 19 200 Dois tremós com moldura de pinho guarnecida de talha dourada à grega […] por baixo seu pé entalhado e dourado com sua pedra em cima usado - 48 000 Duas meias cómodas folheadas de pau santo e várias cores […] com suas pedras por cima ferragem à francesa usadas - 28 800 Huma banquinha de jogo folheada de várias cores […] ferragem de latão lavrada usada - 3 200 Huma banca de pé de galo acharoada de preto e ouro tábua em cima oitavada usada - 1 200                                                  840 AHTC, Décima de Arruamentos da Freguesia de São João da Praça, 1795. Em 1813, a mesma propriedade é registada como tendo uma loja, um armazém e seis andares, a primeira arrendada a José Rodrigues, que pagava 57 600 réis, o armazém a António José Ferreira, que pagava 260 000 réis; o primeiro andar, a João Bernardino, que pagava 80 000 réis; o segundo, estava arrendado por 76 800 réis; o terceiro e quarto eram ocupados pelo senhorio, o quinto a João Gomes de Freitas, que pagava 96 000 réis e o sexto a António Caetano Tavares, negociante, que pagava 80 000 réis. Ao todo rendia 780 400 réis. 
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Dez cadeiras à cabriolé e hum canapé irmão nogueira guarnecido de talha assentos e encostos de rótula usado - 38 400 Catorze tamboretes de nogueira assentos e encostos redondos de palhinha usado - 14 000 Seis tripeças madeira do Brasil pintadas de verde usadas - 1 200 Hum tremó de dois vidros […] moldura de pinho com ornatos de talha dourada de douradura pé com pedra em cima usado - 6 400 Doze tamboretes de nogueira assentos e encostos de palhinha usado - 9 600 Huma banca de pé de galo de pau santo com tábua quadrada usada - 1 600 Huma cómoda de pau santo […] ferragem de latão lavrada, usada - 7 200 Huma banquinha de jogo folheada de pau santo de várias cores […] usada - 1 600 Huma banca de madeira do Brasil […] pés de garra ferragem de latão usada - 1 200 Huma caixa abaulada coberta de moscóvia […] usado - 5 000 Quatro tamboretes de bordo assentos e encostos de sola usados - 1 200 Huma banca de abas quadrada de madeira do Brasil pés torneados usada - 1 000 Dois catres de madeira do Brasil tábuas de pau santo marca pequena usados - 4 800”.841   Mais uma vez notámos uma sequência que começa nos móveis de aparato, como os relógios e os tremós, muitos deles ligados à necessidade de receber e socializar, como as bancas de jogos e os tamboretes, cadeiras e canapé, para outros certamente localizados na parte mais interior e privada da casa, como sejam os catres. Todavia, neste caso o recheio da casa não se resume aos itens acima transcritos, uma vez que aquela relação é complementada por uma outra, sob o título "Bens pertencentes à herança do tio do inventariante o Capitão José António Monteiro". Este facto complexifica a análise, dado que ignorámos se a descrição se faz de acordo com um percurso pelo interior doméstico. Por outras palavras, não sabemos a forma como este rol se articula com o anterior; se os móveis estariam relativamente distribuídos na habitação, ou concentrados em algumas divisões ou sequer se não estariam antes na quinta também ocupada pelo casal. A referida relação de móveis herdados inclui:   
“Huma papeleira com corpo de oratório em cima com duas meias portas almofadadas, nas engras com os seus pilares e dentro huma imagem de Cristo em madeira de hum palmo e                                                  841 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 61, n.º 1. 
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quarto de alto, cruz de pau santo refundida calvário de pau santo com seus raios e engastes entalhados, cravos, resplendor e título de prata; huma imagem do Menino Jesus de madeira de mais de hum palmo de alto, com peanha e coroa de prata; huma imagem de Santa Ana, Nossa Senhora e São Joaquim tudo em madeira estofada de dois palmos de alto; huma imagem de São Sebastião de madeira de hum palmo e meio de alto com resplendor de prata e setas; huma imagem de Santo António de barro com coroa, resplendor e cruz de prata; huma imagem de Nossa Senhora da Conceição de madeira e de tres quartos de alto com coroa de prata; huma imagem de Santa Bárbara de tres quartos de alto com coroa de prata - 80 000  Cinco painéis ao Divino pintados em pano molduras de pinho douradas […] danificados - 3 000 Huma banquinha de estrado de pau santo […] usada - 200 Huma cómoda de pau santo […] ferragem de latão lavrada […] velha - 2 400  Hum espelho moldura de pinho dourada entalhada […] usado - 4000 Hum bufete de pau santo […] pés torneados muito velho - 600 Duas cómodas de pinho pintadas de nogueira em cima com seu corpo de armário e no interior suas tábuas […] ferragem de latão lisa usada - 12 000 Huma banca de abas redonda marca pequena usada - 800 Huma cadeira poltrona que serve de retrete de madeira do Brasil assentos de sola - 1200 Hum armário de pinho pintado de nogueira com duas meias portas […] muito usado - 800 Huma caixa abaulada coberta de couro de cabelo […] velha - 600 Huma caixa abaulada coberta de moscóvia […] usada - 5 000 Huma caixa abaulada coberta de moscóvia […] usada - 5 000 Huma caixa abaulada coberta de couro de cabelo […] usada - 1 200 Dois tamboretes de bordo assentos e encostos de sola usados - 1 200 Hum armário de pinho […] pintado de nogueira […] muito usado - 800 Huma caixa abaulada coberta de couro de cabelo […] muito velha - 800  Duas caixas abauladas cobertas de moscóvia […] usadas - 8 000 Huma caixa abaulada coberta de couro de cabelo […] velha - 1 200 Quatro tamboretes de bordo assentos e encostos de sola usados - 1 200 Dois caixões da India […] velhos - 1 200 Hum catre de pau santo tábua lisa à cabeceira marca pequena usado - 3200  Dois catres de huma só pessoa de pau santo tábua lisa à cabeceira muito usado - 4 800  Huma banca de pau santo […] usado - 1 200 
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Duas bancas de abas quadradas madeira do Brasil […] usadas - 1600 Duas bancas quadradas madeira do Brasil […] pés de galo usadas - 1 200 Vinte e duas poltronas madeira do Porto pintadas com cor de nogueira muito velhas - 6 600 Duas bancas de abas quadrada de castanho […] muito velhas - 800  Hum armário de pinho pintado de nogueira de dois corpos com suas prateleiras com seus vidros usado - 3 200 Duas cómodas de madeira do Brasil […] ferragem de latão lisa usada - 8000 Huma cómoda de madeira do Brasil […] usada - 2 400 Huma banca de jogo de madeira do Brasil […] velha - 1 600 Huma banquinha folheada de pau santo […] usada - 1 200 Seis cadeiras de nogueira assentos de tripe encarnado costas rotas […] muito velhas - 3 600 Doze cadeiras de nogueira assentos e encostos de palhinha muito usadas - 7200 Quatro cadeiras de madeira do Brasil assentos de sola pequenas usadas - 1 600 Hum catre de pau santo torneado com seus balaústres muito antigo e velho - 800 Hum baú coberto de moscóvia […] velho - 1 200 Hum espelho moldura de pinho dourada […] muito antigo […] - 600 Huma meia cómoda de madeira do Brasil […] ferragem de latão lisa usada - 2 400 Nove painéis ao Divino pintura em pano molduras de pinho molduras pintadas de nogueira pinturas ordinárias - 3 600 Hum altar com seis castiçais e cruz com huma imagem de Jesus, Maria e José estofadas […] com coroa e resplendor de prata; huma imagem de Santo António; huma imagem de São Francisco; huma imagem de São Bernardo; huma imagem de São Roque de madeira estofada 
[…] com resplendores de prata; huma imagem de Santa Inês e huma imagem de Santa Quitéria também de madeira estofada […] com resplendores de prata muito usado - 30 000”.842  De qualquer forma é notório que estamos perante um dos inventários mais ricos, onde estão bem evidentes alguns dos consumos de luxo da época, como sejam os relógios, os tremós, as cadeiras e os canapés, um número abundante de lugares sentados, as bancas de jogo, e as cómodas.  A riqueza deste interior doméstico é ainda mais evidente na baixela constituída por:                                                   842 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 61, n.º 1. 
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“Hum talher para galhetas de prata - 17 543 Hum bule hum açucareiro e hum frasco para chá de prata - 33 730 Huma cafeteira de prata moderna - 32 900 Huma bandeja de água de prata dourada pela frente toda lavrada e levantada em partes com suas cabeças de homem e pela borda com sua moldura aberta em calados muito antiga - 27475 Três salvas de prata de hum só pé […] lisas no meio e pela borda com moldura e no centro hum brazão de armas - 77 612 Hum jarro e hum prato de água às maõs de prata jarro lavrado em quartelas até ao bojo em forma de concha onde pega a asa de outra e dita reverida? todo em meias canas; prato ouvado pouco fundo, liso no meio e pela borda, moldura de folhagem, flores e conchas usado e antigo - 95 550 Duas salvas de prata […] de tres pés lavradas pelas frentes lisas pelas bordas com molduras de pérolas fingidas - 13 255 Tres salvas de prata irmãs no feitio de tres pés cada uma abertos e lavrados pelas frentes lisas com lavrados cercadinhos e pela borda moldura de meias canas e pérolas fingidas - 40 118 Hum fruteiro de prata muito grande ouvado de huma vara de comprido e tres quartos de largo todo lavrado levantado em ramos e folhagem dourada, tulipas, conchas e moldura de pinhão e no centro todo levantado em figuras de animais e homens em forma de fábula muito antigo; […] - 122 673 Dois castiçais de prata modernos […] em bom uso - 15 968 Huma salva de prata de hum só pé com tarraxa engreada, moldurada e lavrada e a salva pela frente lisa no meio com brazão de armas pela borda com moldura lavrada em quartelas, folhagens e meias canas […] usada - 43 837  Hum jarro e huma bacia de água às mãos de prata bacia muito grande muito comprida, funda, engreada com brazão de armas aberto a buril no meio e pela borda sua moldura lavrada em folhagem, quartelas e conchas; jarro irmão de asa revirada na mesma a forma de hum peixe antigo e usado […] - 150 850 Huma salva de prata de quatro pés abertos e lavrados com cercaduras de pérolas pela frente lisa, à roda lavrada, cercadinho pela borda, molduras de pérolas fingidas […] em bom uso - 32 330 Hum faqueiro com doze colheres doze garfos doze facas cabos de prata lisos de escaminha à borda e sua folhagem […] - 58 087 
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Hum meio faqueiro com seis colheres seis garfos e seis cabos de facas de prata modernos; lisos com sua escaminha na borda […] - 26 505”.843  Tal como acontece com os móveis, a baixela inclui outros itens avaliados sob o título "Prata e jóias pertencentes à herança do tio José António Monteiro". Constam dessa relação:  
“Hum cálice huma patena huma colherinha e huma caixa para hóstias de prata dourada […] - 22 750 Quatro castiçais de prata irmãos pés triangulares emoldurados astes quadradas de meias canas, lavrado com cercadinho e conchas […] - 54 425 Hum jarro e bacia de água às mãos de prata bacia ouvada, funda, lisa no meio e pela borda com moldura de pinhão jarro liso e torneado até ao bojo em forma de uma tulipa […] - 54 993 Huma salva de prata de hum só pé de tarraxa, moldurada, engreada; com cercadura de pinhão lisa pela frente com a mesma moldura pela borda […] antiga - 34 868 Dois fruteiros de prata […] lavrados e levantados em romãs, tulipas e meias canas muito antigos 
[…] - 32 550 Huma escarradeira e hum perfumador de prata com tampa tudo liso […] -  18 200 Dois castiçais de prata irmãos pés sextavados e emoldurados com suas conchas; astes torneadas de meias canas […] - 24 893 Seis salvas de prata sortidas […] de tres pés lavrados e abertos pelas frentes lisas com seus lavrados, cercadinho à roda e pela borda moldura de meias canas e conchas […] usadas - 52 325 Hum faqueiro com doze colheres doze garfos doze cabos de facas hum garfo e faca de trinchar 
[…] tudo liso com filetes […] - 64 400”.844  Avaliada em 1 147 837 esta baixela é a terceira mais valiosa de toda a amostra, só ultrapassada pela do negociante Manuel José de Barros e de D. António Xavier de Miranda Henriques, Decano da Real Capela e Santa Igreja Patriarcal, eleito mas não confirmado pela Santa Sé nem elevado ao cardinalato.845                                                  843 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 61, n.º 1. 844 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 61, n.º 1. 845 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 151, n.º 7. 
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 Ao nível dos equipamentos para confecionar alimentos, são declarados quatro fogareiros de cobre de vários tamanhos, usados e avaliados em 4 000 réis. Quanto aos utensílios para armazenar e preparar os alimentos, certamente constitutivos do recheio da cozinha, são descritas duas frigideiras usadas; três marmitas, uma usada e duas em bom estado; cinco caçarolas usadas; uma chaspa usada; três tigelas, uma em bom estado, outra usada, e a terceira muito usada; quatro alguidares de lavar a louça em bom estado; sete chocolateiras usadas; um caldeirão usado; duas caldeiras para chá usadas e dois escalfadores usados, tudo de cobre. O equipamento da cozinha inclui ainda, em arame, quatro bacias; cinco tachos e um almofariz, tudo usado. Este equipamento foi estimado em 35 940 réis. Para o mesmo efeito, mas sob o título "Bens pertencentes à herança do tio do inventariante o Capitão José António Monteiro", são elencadas dois tabuleiros de ir ao forno, em bom estado. Para servir são elencadas duas bandejas de madeira, quatro de ferro e duas de cana com os fundos acharoados e uma oitavada; uma bilha, dois tabuleiros de cobre usados e quatro acharoados; e nada menos do que 119 pratos de estanho, a maioria usados. O trem de cozinha e serviço herdado é estimado em 33 550 réis. Neste rol, encontramos alguns itens que merecem destaque, nomeadamente quatro talhas de louça da Índia esmaltadas de azul e flores, que se demarcam pelo valor elevado de avaliação (16 000 réis); uma bacia de sangria, avaliada em 1 600 réis, que nos remete para o equipamento associado a práticas de medicina no interior doméstico e por último uma comadre de estanho, em bom estado de conservação, avaliada em 800 réis, um dos poucos instrumentos para fazer face ao frio descrito no âmbito dos inventários.846 Para iluminação, além dos oito castiçais que compunham a baixela, são referidos nove candeeiros de arame e usados. Entre os objetos que respondiam às necessidades de higiene do corpo, contam-se, além dos três jarros e bacia de água às mãos de prata, que constituíam                                                  846 Este aspeto é relevante porque, no que se refere ao aspeto térmico, vários autores sublinharam a falta de 
isolamento e de fontes de calor. James Murphy, por exemplo, refere que “Na distribuição das salas atende-se mais à ventilação e à frescura do que ao conforto. Aqui os fogões e as lareiras são quase desconhecidos. No Inverno, uma capa quente é o substituto mais vulgar do fogão. As portas conservam-se abertas e as campainhas substituem as aldrabas”. James Murphy, Viagem em Portugal, 1798-1802 (Lisboa: Biblioteca Nacional, 2002), 133-134. A ideia é 
replicada por Gorani que afirma que “A disposição dos aposentos [em Lisboa] estava distribuìda de maneira a evitar o calor. Mas, exactamente como em Espanha, não havia mais chaminés que a da cozinha. No inverno, um braseiro 
e um bom capote substituìam os fogões de parede”. Giuseppe Gorani, Portugal…, 138-139. Veja-se também Charles François Dumouriez, État Présent…, 174. Quando o desafogo financeiro (e o gosto) o permitia(m) conseguia-se um acréscimo de conforto, forrando os interiores através do revestimento dos pavimentos, mas também as paredes com esteiras, tapeçarias, panos de raz ou tecidos. O excesso de calor, esse, combatia-se através da colocação de esteiras cobrindo os vãos das janelas. 
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essencialmente objetos de aparato, sendo pouco crível que tivessem uso quotidiano, são elencadas duas bacias e respetivos jarros de estanho, muito usados, avaliados em 800 réis. Para perfumar a casa, a roupa e os vestidos usar-se-ia o perfumador de arame, usado. A roupa de casa era bastante rica. O casal possuía nada menos do que 180 lençóis, dois de cavalim, 51 de estopa e 127 de linho, avaliados em 157 300 réis, 22 travesseiros para cama grande e 24 para cama pequena, de linho, quatro travesseiros e quatro almofadinhas, avaliados em 7 700 réis. Tinha ainda uma colcha branca avaliada em 1 600 réis, oito cobertas de chita da Índia e três cobertas de chita do paquete de cama grande, todas muito usadas e avaliadas respetivamente em 5 600 e 3 600 réis. Ainda no âmbito da roupa de cama destacamos os oito colchões de marca pequena e respetivos chumaços de pano de tré de Hamburgo, cheios de lã, usados e estimados em 16 000 réis. Mas estes não eram os únicos colchões que o agregado possuía, pois surgem elencados mais cinco colchões de marca pequena e cinco chumaços de pano de tré de Hamburgo, cheios de lã e avaliados em 15 000 réis, sob o título "Bens pertencentes à herança do tio do inventariante o Capitão José António Monteiro". O que significa que, em princípio, o casal dispunha de 13 camas, o que torna compreensível o elevado número de lençóis. Sob o mesmo título, são elencados 12 cobertores de raxa, pequenos, usados e três cobertores de papa, médios, usados e avaliados em 3 400 réis, bem como itens de roupa de casa de maior valor e aparato, tais como:  
“Huma armação de cama com tres cortinas hum sobrecéu dois rodapés de damasco de seda carmesim; guarnecido com galões de retrós amarelo largo muito antigos - 24 000 Hum cobertor de damasco de seda carmesim forrado de ruão usado - 7 200 Huma porta de cortinas de damasco de seda carmesim de dois panos usada - 7 200 Huma porta de cortinas de damasco de seda carmesim com sua sanefa usada - 4 800 Duas portas de cortinas de damasco de seda carmesim de hum só pano usadas - 3 600 Huma coberta de cabaia riscada de verde e branco; franja de retrós matizada muito usada - 3 200 Hum cobertor de primavera verde e branco forrado de ruão amarela muito antiga e velha - 2 000”.847                                                   847 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 61, n.º 1. 
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A roupa de mesa constava de 13 toalhas de mesa de linho, usadas e 108 guardanapos, cinco toalhas de mesa atoalhadas, usadas, e 74 guardanapos, avaliados em 21 140 réis. As toalhas de mãos eram 88, 82 de linho e seis de cavalim, usadas e estimadas em 14 920 réis. Além desta roupa, a família, possuía 32 varas de estopa, 344 varas de linho ordinário, 71 varas de linho curado e 21 varas de pano rei. Vimos anteriormente que alguns agregados possuíam mais do que uma casa para habitação própria, já que, além de alugarem ou serem proprietários de um imóvel para viverem na cidade, possuíam uma segunda morada, normalmente uma quinta. Este é o caso da família em estudo, pelo que nos propomos analisar, ainda que de forma breve, esta habitação. 
Segundo José Vieira Caldas, o termo quinta “nomeia uma unidade rural de dimensão muito variável que inclui terrenos abertos de cultivo, outros delimitados, por vezes murados, para hortas e pomares, construções de apoio à agricultura e à criação de animais, moradias para caseiros ou outros trabalhadores e a casa do proprietário. Anexa a esta, conforme a especificidade da sua utilização e o estatuto dos seus habitantes, aparecem as zonas de recreio: jardins, pequenos lagos, fontes ou manchas de arvoredo”.848 De acordo com o mesmo autor, as quintas podem dividir-se em suburbanas e rurais conforme a proximidade em relação ao centro urbano, notando, porém, que a esta divisão não correspondem tipos arquitectónicos ou uma utilização específica.849 Estas quintas mereceram frequentes elogios por parte dos viajantes estrangeiros que visitaram o nosso país. Anne Morrison, por exemplo, nas memórias que escreveu entre 1625 e 

1680, refere que, em Portugal, “As pessoas gostam muito de quintas que são uma espécie de casas de campo. Há muitas apenas a algumas léguas da cidade e as que pertencem aos nobres são muito belas, tanto as casas como os jardins”.850 Esta opinião é partilhada por César de Saussure que, aludindo especificamente ao nosso espaço geográfico de análise, refere que “Nos arredores de Lisboa há um grande número de casas de campo a que os naturais chamam                                                  848 João Vieira Caldas, A Casa Rural nos Arredores de Lisboa no Século XVIII (Porto: Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, 1999), 34. A quinta distingue-se do casal que, na região de Lisboa, corresponde a uma pequena casa ligada a pequenas parcelas agrícolas; da herdade, gigantesca propriedade característica do Alentejo e Ribatejo; e do solar, habitação fidalga, morada principal da fidalguia que vive afastada da corte, núcleo de uma propriedade rústica cuja casa/construção “se identifica com a casa instituição nobiliárquica conferindo estatuto à família que lhe está ligada e vice-versa. João Vieira Caldas, A Casa Rural…, 34. 849 João Vieira Caldas, A Casa Rural…, 35. 850 Anne Morrison, “Memórias de Lady Fanshawe”, in Portugal Visto pelos Ingleses (Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica, 1981), 103. 
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Quintas. Na sua maioria estão dotadas de tudo o que se faz mister para as tornar agradáveis”.851 As fontes mostram que as quintas são um local de reunião e convívio, constituindo cenário para a realização de muitos jantares, festas e bailes.852 São também muitas vezes procuradas por razões de higiene e salubridade do ar, como se depreende das palavras de Francisco José de Almeida ao referir-se à quinta e casa no Senhor Roubado, na estrada de 
Odivelas, que seu pai tinha adquirido e para onde a famìlia se mudou “em virtude da bem aceita 

receita dos médicos”.853 Essa preocupação está também patente na descrição que faz da quinta, mencionando que “O ar é alli sempre saudável e o clima ameno e temperado” e que se trata de 

“um local hygienico e saudável, mesmo porque não tem em roda de si focos de infecção”.854 A quinta do Chacão, que nos propomos analisar partindo apenas da descrição dos louvados – já que neste caso não foi possível a localização da mesma nem o confronto com o edificado ainda existente –, ilustra a complexidade e polivalência destas unidades. Sabemos que a quinta foi ocupada pela família, uma vez que no inventário de Dona Maria Silvestre de Jesus, há vários móveis avaliados na quinta e no inventário de António José de Sousa os louvados referem expressamente que esta era toda ocupada pelo inventariante, o filho João Baptista.855 Acerca da sua localização sabemos apenas que se situava na estrada que ia de Lisboa para Sacavém, tratando-se, em princípio, de uma quinta rural. Segundo a descrição dos 
louvados, a quinta tinha um portão para um pátio e neste “hum assento de casas em forma de nobres divididas em dez casas em que entra a casa de oratório que se diz missa com seu retábulo de madeira dourada e sua sacristia e uma grande casa nobre e também sua cozinha e mais casas de acomodações […] e por cima do sobredito pavimento baixo há uma escada interior que dá serventia a hum pavimento de sobrado dividido em sete casas em que entra uma                                                  851 César de Saussure, “Cartas escritas de Lisboa no ano de 1730”, in O Portugal de D. João V Visto por Três Forasteiros (Lisboa: Biblioteca Nacional, 1983), 278. Esta opinião é partilhada por Charles François Dumouriez, 
segundo o qual “Il n‟y a point de promenades publiques, ni dans cette ville, ni dans ses environs, mais ils sont ornés de quintas ou maisons de campagne assez agréable, dont quelques unes sont passablement entretenues…” C. F. Dumouriez, État Présent…, 178. 852 Francisco José de Almeida, Apontamentos…, 29-30, 243-244; C. F. Dumouriez, État Présent…, 178. 853 Francisco José de Almeida, Apontamentos…, 34. 854 Francisco José de Almeida, Apontamentos…, 35. Para melhor se compreender esta necessidade é preciso notar o caráter rudimentar da casa corrente, muitas vezes, sem saneamento de águas residuais, nem instalações sanitárias o que levava a que, ainda no século XVIII, a rua fosse utilizada para esse fim. O comentário acerca da falta de higiene repete-se. Os estrangeiros que visitam Lisboa no século XVIII referem-se ainda ao hábito de despejo de 
águas residuais e dejetos na rua precedido do grito “água vai” e ao facto das ruas se encontrarem repletas de imundices. Veja-se, por exemplo, o registo iconográfico “Água vai!” e a descrição do fenómeno, segundo o autor, 
ainda caracterìstico nos bairros antigos de Lisboa em Henry L‟Evêque, Costume of Portugal (Londres: Messrs. Colnaghi and Company, 1814), s.p. ou o relato de Charles François Dumouriez, État Présent…, 175. 855 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 61, n.º 1.  
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casa que serve de tribuna para o sobredito oratório”.856 Facilmente se depreende que esta parte se destinava especificamente a dar resposta às necessidades de habitação e lazer dos proprietários onde, como seria de esperar, não faltavam espaços ajardinados para deleite dos mesmos, bem como de eventuais convidados pois, como vimos antes, as quintas eram muitas vezes o cenário escolhido para a realização de jantares, festas e bailes. Neste caso em 
particular, os louvados referem que “a sala nobre” dá acesso a uma varanda, toda lajeada e 

guarnecida de alegretes, com “sua pia de pedra na conformidade de uma concha em que recebe água nativa que lança uma máscara(?) de pedra e por cima da dita um nicho de pedra e dentro 
do dito uma estátua de São Francisco feita de barro”. A referida varanda contava com duas 

escadas de pedra que davam acesso à quinta e a “hum plano em forma de jardim com seu lago no meio onde tem uma gruta de pedra lançando água nativa por cima de uma concha e por cima da dita uma figura de pedra mármore em forma de fábula”.857 São mencionadas também construções com caráter funcional, utilitário, muitas delas ligadas às atividades de transformação e armazenamento, entre as quais se conta, no plano 
baixo, um lagar e uma adega; num segundo pátio, um “assento de casas”, com um pavimento 

de sobrado, que servia de casa de caseiro, casa de criados e palheiro; “huma casa que serve de cocheira e também serve de acomodação da gente do trabalho da quinta” e outra “que serve de 
adega de agua pe, de alambique de destilar aguardente”. A quinta era dotada ainda de uma casa com seu forno de cozer pão e outra para recolher lenha e outras acomodações.  

Do ponto de vista agrìcola, a quinta constava de “vinha, árvores de pevide e caroço, pomar de espinho, parreiras, tabuleiro de horta seu poço com pouca água, seu tanque, oliveiras 
e terras de semeadura e no mesmo seu nascimento de água”.858 A propriedade era composta por um terreno livre, correspondente à zona da casa e respetivos anexos, e dois prazos, constituídos por terrenos de cultivo. O primeiro era foreiro aos Clérigos Pobres da Caridade, pagava 1 400 réis e tinha laudémio de décima em caso de venda; o segundo era foreiro à Casa do Duque de Cadaval, pagava 10 000 réis e tinha laudémio de quarentena. A quinta era ainda constituída por dois prazos em vidas, um foreiro à Basílica de Santa Maria Maior, o outro ao Hospital de S. José de Lisboa, os quais não foram avaliados por terem essa natureza. Por razões que nos ultrapassam, no primeiro inventário, a quinta foi avaliada em 3 300 000 réis e no segundo em 10                                                  856 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 61, n.º 1. 857 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 61, n.º 1. 858 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 61, n.º 1. 
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800 000 réis, ou seja, uma quantia muito superior. Pensamos que a diferença pode decorrer da ampliação da quinta, da introdução de benfeitorias ou da mudança de estatuto dos dois prazos em vidas que constituíam a quinta, dado que, na avaliação de 1813, os louvados referem que a referida quinta era composta por um terreno livre e quatro prazos foreiros, sem distinguirem se se tratam de emprazamentos ou aforamentos. Uma vez que o casal possuía duas quintas e propriedades na mesma zona, pode também ter acontecido que a segunda louvação tenha incluído terrenos que na primeira são avaliados à parte.859  Alguns dos móveis são descritos sob o título "quinta dos Chações", o que significa que, na altura do inventário, estariam na quinta. Esta lista inclui:  
“Seis cadeiras de choupo; assentos e encostos de palhinha pintadas de verde e branco - 3 600 Doze poltronas de pinho pintadas de verde muito usadas - 2 400 Huma cómoda de vinhático […] ferragem de latão lavrada - 6 000 Huma banca de pé de galo de vinhático pés de galo usada - 1 000  Huma banca de pé de galo madeira do Brasil pés de galo muito usado - 800 Huma banca de abas quadrada […] usada - 700 Huma banca de uma só aba […] muito usada - 600 Hum tremó com pé moldura de pinho entalhada e dourada […] com seu pé muito usado - 10 000 Dois contadores de madeira de charão pés de pinho com seus dourados muito antigos e velhos - 1 200 Treze quadros molduras de pinho pinturas em pano pinturas de várias qualidades molduras pintadas de preto muito usados - 20 000”.860  A lista não é longa, nem sabemos sequer se é exaustiva, uma vez que, como dissemos antes, alguns dos móveis herdados do tio do casal poderiam estar na quinta. Ainda assim podemos concluir que esta habitação contava com móveis de aparato, como sejam o tremó e os 13 quadros avaliados, respetivamente, em 10 000 e 20 000 réis. Conta também com pelo menos 18 lugares sentados, o que nos remete para o seu papel como lugar de recreação e convívio.                                                  859 Cf. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 61, n.º 1. 860 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 61, n.º 1. 
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***  Em conclusão, podemos afirmar que a casa constituiu um importante elemento de diferenciação social, que se materializou e expressou de diferentes formas e em graus diversos em função dos vetores de análise.  Os dados analisados puseram em evidência que, ao nível do tipo de propriedade, as diferenças entre os grupos não são muito expressivas. Em todas as camadas os regimes de propriedade dominantes foram o arrendamento e o domínio útil. Com exceção dos grupos intermédios rico e tendencialmente muito rico (D e E), o arrendamento constituiu a forma de propriedade com maior peso, sendo igualmente significativo que a incidência da propriedade plena foi maior nas camadas com estatuto e nível de riqueza superior. Vimos que a opção pelo arrendamento estava fortemente disseminada, mesmo nas camadas com maior estatuto e poder económico. Arrendar, dissemos, não parecia desqualificar. Aliás, muitos indivíduos, sendo proprietários de uma ou mais moradias, escolhiam ser inquilinos e viver numa casa arrendada, eventualmente mais compatível com o seu estatuto ou melhor localizada. Claro que esta opção pode também ter sido ditada por critérios económicos. Tratar-se-ia, muitas vezes, de uma estratégia de poupança e de gestão de uma importante fonte de rendimento. Concluímos que o valor médio das casas onde residiam os inventariados aumenta em função do património dos seus proprietários. Outro dado importante: à medida que o nível de fortuna dos agregados aumenta, diminui o peso relativo que a casa tem no seu património. Verificámos também uma grande disparidade da média e mediana dos valores das rendas pagas, o que traduz uma atitude de valorização e investimento no habitat por parte dos grupos mais favorecidos do ponto de vista socioeconómico. A análise das tipologias mostrou que as diferenças a este nível parecem ser bem mais expressivas do que ao nível do tipo de propriedade que os indivíduos têm sobre a sua residência. De facto, os dados mostraram o forte predomínio de algumas tipologias em algumas camadas. É o caso da barraca, que apenas constituiu opção de moradia das camadas popular e intermédia tendencialmente remediada (A e B), e da casa térrea (uni e plurifamiliar), que apenas estava presente nas camadas A, B, C e D, ou seja, popular e intermédias tendencialmente remediadas, remediadas, ricas, embora com muito mais expressão nas duas primeiras. Por outro lado, como seria de esperar, num contexto urbano como o lisboeta, a casa com andares plurifamiliar é hegemónica, representando a opção dominante em quase todos os grupos. De facto, a situação 
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mais comum era os edifícios de habitação dos agregados conterem fogos arrendados a outros indivíduos. Apenas uma pequena parte dos indivíduos da nossa amostra ocupava a totalidade de um edifício. Esta opção, que passa por habitar uma casa unifamiliar, uma quinta, um palácio e, em alguns casos, uma casa nobre, é mais notória nas camadas com maior estatuto e poder económico. A opção não constituía apanágio dos fidalgos e altos dignitários. Incluía também os grupos intermédios rico, tendencialmente muito rico e muito rico (D, E, F). O exame da incidência do número de andares que compunham a habitação nos diferentes grupos permitiu pôr em evidência o caráter marcadamente vertical da cidade de Lisboa e constatar que as camadas mais pobres tendiam a viver em casas com menos andares do que as camadas mais ricas. Os grupos intermédios tendencialmente muito rico, muito rico, bem como os fidalgos e altos dignitários residiam em casas mais caras, preferencialmente ocupadas apenas pela sua família, num edifício alto. A verticalidade da casa parece constituir uma espécie de código que consubstanciava diferenças de ordem social e económica.  A diferença ao nível do número de divisões das habitações revelou-se igualmente significativa e expressiva. Senão veja-se: a maioria dos agregados da camada popular (A), e cerca de 40% das camadas intermédias consideradas tendencialmente remediadas e remediadas (B e C), residiam em moradias com quatro ou menos divisões. Moradias com cinco a sete divisões eram também a opção de muitos dos indivíduos dos grupos popular e intermédios (A, B, C, D, E e F). Habitações com oito a dez, 11 a 15 e mais de 15 divisões são dominantes em todas as camadas a partir do grupo intermédio considerado rico (D, E, F e G), sendo mesmo a opção da esmagadora maioria dos membros dos dois últimos. Estes dados são particularmente relevantes atendendo à correlação entre o número de divisões e a especialização funcional, pelo que, mais do que o número em si, estas diferenças quantitativas traduzem distâncias muito sensíveis nas formas de habitar, no quotidiano e na interação entre os membros do agregado. Na segunda parte do capítulo pretendemos complementar a perspetiva histórica do estudo dos indivíduos, da sua condição social, nível de riqueza e património com a história da arquitetura urbana nas variantes corrente e erudita, centrando o nosso olhar na habitação de indivíduos passíveis de serem enquadrados nas camadas populares, intermédias e superiores. Para isso, partimos da materialidade de alguns estudos de caso que traduzem diferentes formas de habitar a casa urbana na cidade de Lisboa na segunda metade do século XVIII e início do século XIX. Procuramos para cada um dos casos abordar a localização no tecido urbano, o 
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tipo de propriedade, o valor da casa, a sua morfologia, área bruta, largura, comprimento, número de divisões, a organização espacial interna e especialização funcional.  Os casos apresentados testemunham, por um lado, a larga difusão do sistema de prédio de rendimento na cidade e, por outro, o peso que os imóveis tinham no património das famílias. Um aspeto comum aos casos estudados consiste na organização horizontal das habitações nos edifícios por níveis sobrepostos, tão comummente aplicada atualmente. Com efeito, a distribuição dos fogos segundo estratos horizontais sobrepostos, ainda que de reduzida dimensão, com espaços comuns bem definidos, que asseguram a privacidade de cada habitação e visam a obtenção de rendimento, por via do arrendamento, estão perfeitamente disseminados na segunda metade do século XVIII.861 Os edifícios analisados traduzem uma grande variedade de tipologias e tempos de construção. Trataram-se diferentes modelos de edificações e diferentes formas de habitar. A variedade deve-se ao momento de construção dos imóveis, mas também a conceções de construção ligadas a diferentes disponibilidades económicas. Como Ernesto Veiga de Oliveira e Fernando Galhano concluíram para as casas do Porto, também nós notámos que, em Lisboa, as casas se dividem, no seu aspeto físico e social, em duas grandes categorias: a casa esguia, estreita e alta, que se desenvolve na vertical e a casa baixa e larga de amplas linhas horizontais.862 A primeira corresponde à habitação das camadas populares e intermédias com menos recursos. A segunda categoria, a casa larga e baixa, de fachada ampla e onde predominam linhas horizontais, corresponde à habitação das camadas intermédias mais ricas e com estatuto social superior. A afirmação do prestígio social e do poder económico manifestavam-se, como vimos, na altura dos edifícios. A análise dos casos de estudo revelou que as diferenças de prestígio e poder económico se traduziam, afinal, também na largueza de espaço ocupado na cidade. A casa estreita caracterizava-se pelo lote retangular, estreito e alongado. A fachada ocupava normalmente toda a frente do lote, a parte posterior era, em alguns casos, preenchida por quintais ou saguões. As paredes laterais encostavam-se às casas vizinhas com as quais                                                  861 Estes dados contrariam a afirmação de Catarina Wall Gago, segundo a qual, “embora existam já alguns exemplos 
deste tipo de prédio urbano totalmente constituìdo no final do século XVIII, […] estes só se generalizariam no século posterior, após um período de transição”. Catarina Wall Gago, “Habitação…, 9-11. Esta ideia assenta no pressuposto, assumido por Joana Cunha Leal, de acordo com o qual o novo parque residencial da baixa pombalina corresponderia a um ponto de viragem nos modos de habitação. Joana Cunha Leal, “Arquitectura privada…, 45-57, máxime, 47. 862 Ernesto Veiga de Oliveira; Fernando Galhano, “Casas…, 3-4. 
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partilhavam normalmente uma parede ou até as duas (paredes meãs). Condicionadas pelas parcelas em que foram edificadas, estas casas caracterizavam-se na maioria dos casos pela fachada estreita, de formato alongado, claramente retangular e as habitações, mais compridas do que largas, tendem a assemelhar-se a um longo corredor. As fachadas eram, de uma forma geral, caracterizadas pela sobriedade e simplicidade. O cuidado no seu desenho demonstra uma preocupação com a regularidade e o ritmo dos vãos, cujo número depende da largura do lote. Os vãos são quase sempre emoldurados por pedras de cantaria, com formas paralelepipédicas simples, que desempenhavam funções estruturais e decorativas.863 Dada a dimensão dos lotes, o espaço interior é, quase sempre, exíguo. A configuração da planta dominante é, por isso, longitudinal. A distribuição interna dos fogos mais simples é composta por três ou quatro divisões e privilegia invariavelmente a sala, espaço social de maior dimensão, posicionada junto à fachada principal, o que lhe confere melhor iluminação e contacto com a rua. No caso de haver apenas três divisões, os compartimentos posicionam-se de acordo com duas variantes: em fila, com um quarto interior e a cozinha a tardoz, com passagem direta de uns compartimentos para os outros, ou em T, com a cozinha e o quarto lado a lado, comunicando diretamente para a sala. Atendendo à forma e agrupamento dos lotes, muitos compartimentos não têm janelas. As divisões eram normalmente intercomunicantes. A circulação interior fazia-se habitualmente através de portas localizadas a meio das paredes interiores, sem recurso a espaços medidores. Os casos de estudo analisados permitiram concluir que as residências das camadas económica e socialmente favorecidas eram largas, apresentavam fachada ampla, onde predominavam as linhas horizontais. Os imóveis destacavam-se pelas dimensões, possuindo muitas características típicas da casa nobre e da construção erudita. As fachadas, mais largas do que altas, eram, normalmente, marcadas pela uniformidade e regularidade e apresentavam uma aparência de conjunto. A construção caracterizava-se pelo protagonismo do andar nobre, constituído por vãos abertos numa série de janelas de sacada assentes sobre um friso saliente, que visava assinalar o pavimento, destacando-o dos demais. A entrada principal, apresentava cantarias com ornamentos, ou destacava-se apenas pela dimensão e/ou verga curva. A fachada apresentava cunhais apilastrados, e remate em cornija e beirado. Os fogos tinham maiores dimensões, mais divisões, assim como um maior número de                                                  863 Ana Costa Rosado, “A habitação…, 34. 
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vãos, traduzindo um relevante aumento da qualidade dos padrões da arquitetura doméstica. Não obstante, as habitações das famílias mais abastadas alvo da nossa atenção revelaram princípios distributivos semelhantes às habitações mais simples, isto é, apresentavam compartimentos encadeados de grandes dimensões, que comunicavam diretamente entre si e não excluíam a multifuncionalidade. Como refere Catarina Wall Gago, “Neste aspecto, a vida doméstica das habitações desta época é consideravelmente diferente de como a entendemos hoje em dia, existindo nestas divisões plurifuncionais a evidência de uma existência menos individualizada tanto ao nível familiar, pessoal ou profissional”.864 De facto, os quartos de dormir e as salas de convívio seriam as principais funções que definiriam a ocupação, mas as refeições e os hábitos sanitários, tal como as funções associadas a um escritório, a uma biblioteca ou mesmo a um oratório, não requeriam um compartimento fixo. Não ocupavam compartimentos específicos; conviviam com outras funções. Eram muitas vezes os quartos de dormir ou salas que davam resposta a outras necessidades mediante a presença de mobiliário especializado. Pese embora esta afirmação, é importante notar que o edifício pombalino pertencente ao António Brás Coutinho, negociante, e sua mulher, Feliciana Joaquina do Nascimento Marques Coutinho, anteriormente analisado, evidencia um uso dos espaços na habitação associado à alteração da relação do indivíduo com os outros. Uma relação mais filtrada, respondendo à necessidade de intimidade e isolamento.865 Uma noção de intimidade que se manifesta nas relações entre as divisões da casa, materializando-se na implementação de percursos diferenciados que hierarquizam os acessos – através da criação de um acesso separado para os espaços de serviço (cozinha) e outro para os espaços de sociabilidade –; no sistema de circulação mais preciso com a existência de uma dupla circulação entre os aposentos – deixando de existir apenas a enfilade principal –; na separação entre locais de representação social e a intimidade dos locais mais privados, que permite equacionar graus de profundidade através de várias divisões; na maior especificação de funções que se manifesta no aparecimento do 
“gabinete”, ligado à “sala”, e na sala de jantar, bem como na presença de compartimentos secundários acessórios ao quarto, como os toucadores. Da análise, conclui-se que existe uma grande diversidade na divisão e especificação de funções no interior dos fogos que, por um lado, espelham, por outro, condicionam diferentes                                                  864 Catarina Wall Gago, “Habitação…, 7.  865 Monique Eleb-Vidal, Anne Debarre-Blanchard, Architectures de la Vie Privée (Bruxelas: AAM Éditions, 1989), 21apud Catarina Wall Gago, “Habitação…, 7. 
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conceções da interação familiar no espaço doméstico. Não obstante, releva da análise que mesmo nas camadas mais pobres, as divisões eram diferenciadas. Os quartos eram separados dos centros de convívio e socialização. Mesmo um pescador ou um mestre alfaiate, com poucos recursos, entretinha as visitas em salas separadas, normalmente junto à fachada.866 Em suma, os dados sugerem que seria mais importante encontrar determinada tipologia, uma moradia com o número de divisões mais compatível com o estatuto e honorabilidade e necessidades de representação social, do que ter determinado tipo de propriedade sobre a sua própria moradia. A identificação com uma parcela precisa do espaço urbano, seguir determinado paradigma habitacional, eram componentes fundamentais para a construção ou consolidação de uma posição social. Através da casa consolidavam-se afinidades e estabeleciam-se distâncias, capazes de ser lidas e interpretadas, que a cidade, que tem a faculdade de tornar tudo mais visível, acabaria por catalisar e exacerbar. A própria análise do discurso teórico sobre a habitação pôs em evidência a forma como este está condicionado pela visão sobre a estrutura social. 
“[P]ara o engenheiro militar português José Manuel de Carvalho Negreiros, o tipo de habitação define-se pela condição social do seu proprietário”.867  No entanto, o confronto da casa de António Duarte pescador e sua mulher, Rosa da Cruz, com a moradia de Anastácio José de Moura e sua esposa, Dona Ana Jacinta Rosa do Vencimento, demonstra que as diferenças ao nível da habitação não passavam somente pelas tipologias e/ou pelo número de divisões. É preciso ter em conta que, tal como nas fortunas, é grande a disparidade na habitação, sendo que esta se materializa de múltiplas formas, passando, não tanto pelo tipo de propriedade, mas pela tipologia, número de andares e de divisões ou, simplesmente, pelo seu recheio. É que se as casas em que os indivíduos habitavam não se distinguiam, em termos globais, de muitas outras poderia procurar-se a diferenciação por via dos objetos que respondiam a necessidades básicas, mas também de conforto ou até de ostentação e luxo dos seus habitantes. O que torna manifesta a necessidade de olhar para o interior das casas e de adicionar aos dois eixos de análise (tipo de propriedade e tipologia) um terceiro que atente aos objetos e à cultura material. É para eles que a nossa atenção convergirá no próximo capítulo.                                                    866 O mesmo notou Carl B. Estabrook. Cf. Carl B. Estabrook, Urbane and Rustic England: Cultural Ties and Social Spheres in the Provinces, 1660-1780 (Manchester: Manchester University Press, 1998), 152. 867 Maria Helena Barreiros, “Casas em cima de casas…, 90. 
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7 A CASA: ESPAÇO DE CONSUMO   Tem-se tornado cada vez mais evidente que a prosperidade económica experienciada nas últimas décadas do século XVII conduziu a uma mudança no comportamento de consumo na Europa Ocidental.868 Daniel Roche descreveu este processo como a transição da tradicional 
“economia da salvação eterna, da escassez, da moral, para uma economia que visa a felicidade na terra, a abundância relativa, a utilidade”.869 Libertando-se do constrangimento da escassez que, durante muito tempo, caracterizou o seu mundo material, os indivíduos começaram a consumir bens numa escala anteriormente impensável. Estas mudanças não se limitaram ao continente europeu, elas são também observáveis nos padrões de consumo da sociedade chinesa, japonesa e indiana entre 1400 até 1800. A "Grande Divergência" entre o Oriente e o Ocidente ao nível do crescimento económico e da mudança material ocorreu apenas no início do século XIX.870 A expansão do desejo de bens e um aumento do consumo também se nota nas colónias da América do Norte.871 Importa notar que o aumento do desejo de possuir bens de luxo não ficou confinado às classes superiores. As classes baixas e intermédias dos centros urbanos da Europa, seguidas pelas suas congéneres nas comunidades rurais, desenvolveram o gosto por objetos de luxo.872 Alguns autores notam mesmo que a mudança nas práticas de consumo foram lideradas pelas                                                  868 Veja-se, por exemplo, Neil McKendrick, “The consumer revolution of eighteenth-century England”, in The Birth of a Consumer Society: The Commercialization of Eighteenth Century England, ed. Neil McKendrick; John Brewer; J. H. Plumb (Bloomington: Indiana University Press, 1982), 9-33; Lorna Weatherill, Consumer Behaviour and Material Culture in Britain. 1660-1760 (Londres: Routledge, 1998 (1988)); Mark Overton et al., Production and Consumption in English Households, 1600-1750 (Londres: Routledge, 2004); Daniel Roche, História das Coisas Banais: Nascimento do Consumo nas Sociedades Tradicionais (Séculos XVII-XIX) (Lisboa: Editorial Teorema, 1998); Micheline Baulant, “L'appréciation du niveau de vie. Un problème, une solution”, Histoire & Mesure, vol. 4, n.°s 3-4 (1989): 267-302. 869 Daniel Roche, História das Coisas Banais…, 15. 870 Kenneth Pomeranz, The Great Divergence: China, Europe, and the Making of the Modern World Economy (Princeton: Princeton University Press, 2001). 871 Lois Green Carr; Lorena S. Walsh, “The standard of living in the colonial Chesapeake”, The William and Mary Quarterly, vol. 45, n.º 1 (1988): 137. Ana Luiza de Castro Pereira estudou o consumo e disseminação de produtos coloniais em Minas Gerais, no século XVIII, e as suas conclusões confirmam que esta tendência também se observa 
neste espaço colonial português. Ana Luiza de Castro Pereira, “Viver nos trópicos com bens do Império: A circulação 
de pessoas e objectos no Império Português”, comunicação apresentada no XIV Seminário sobre a Economia Mineira, 2010, 1-20. Disponível em: http://www.cedeplar.ufmg.br/seminarios/seminario_diamantina/2010/D10A112.pdf consultada em 13 de julho de 2017. 872 Kenneth Pomeranz, The Great Divergence…, 114; Anne E. C. McCants, “Exotic goods, popular consumption, and the standard of living: Thinking about globalization in the Early Modern World”, Journal of World History, vol. 18, n.º 4 (2007): 461; Johan Fourie; Jolandi Uys, “A survey and comparison of luxury item ownership in the eighteenth 
century Dutch Cape Colony”, Stellenbosch Economic Working Papers, n.º 14 (2011): 1-27. 
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camadas intermédias.873 As suas casas estavam muitas vezes apetrechadas com os novos bens de consumo, como relógios, pinturas e novas tipologias de mobiliário. Este consumo, que era público e privado, traduzia aspirações de pertença, dignidade, respeitabilidade e independência, assim como de identidade pessoal. 874 Incidindo o nosso olhar sobre a realidade portuguesa, queremos analisar a participação das camadas intermédias lisboetas neste processo de aumento da posse de bens de consumo em geral e de objetos de luxo em particular. Mas como definir objeto de luxo quando existem diversos conceitos e características associadas ao luxo? Em latim, luxo significa ostentação, magnificência, abundância e refinamento. Frequentemente a palavra é usada para designar algo supérfluo, que vai além do necessário. No entanto, como o supérfluo não é palpável nem mensurável, estamos diante de uma noção relativa, referenciada a um contexto. É sabido que em cada época o luxo possui uma feição diferenciada. À medida que as sociedades evoluem as formas de expressão do luxo mudam; aquilo que era considerado luxo numa época pode ser perspetivado como necessidade noutra. Além disso um mesmo objeto pode ser visto como uma necessidade por um determinado grupo de pessoas e como luxo por outro.875 Outra característica do luxo é o facto de ser algo restrito e de difícil acesso, constituindo um instrumento de diferenciação social. Ele representa riqueza e hierarquia social. Lipovetsky enfatiza esta relação, afirmando “que a agradável sensação de exclusividade do luxo acentua o prazer de sua posse e utilização, fazendo com que ele represente prazer com exclusividade e, também, o prazer derivado da exclusividade”.876 Porém, com o tempo, um objeto que era considerado supérfluo, raro e caro pode tornar-se acessível para uma grande camada da população, deixando de ser um bem diferenciador. Não só a perspetiva sobre um determinado objeto considerado de luxo pode mudar, como o próprio discurso sobre o fenómeno pode sofrer mutações. Veja-se que, durante séculos,                                                  873 Lorna Weatherill, “Consumer behaviour and social status in England, 1660-1750”, Continuity and Change, vol. 1, n.º 2 (1986): 191-216; Idem, “The meaning of consumer behaviour in late seventeenth and early eighteenth-century 
England”, in Consumption and the World of Goods, ed. John Brewer; Roy Porter (Londres: Routledge, 1993), 206-227; Maxine Berg, Luxury and Pleasure in Eighteenth-Century Britain (Oxford: Oxford University Press, 2005), 203 e 219-220.  874 Maxine Berg, Luxury and Pleasure…, 196, 203, 217. 875 Como nota Thorstein Veblen, A Teoria da Classe Ociosa (São Paulo: Livraria Pioneira, 1965), 100. 876 Gilles Lipovetsky, O Império do Efémero (Lisboa: Dom Quixote, 1989). 
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a tónica do discurso oficial da Igreja e do Estado era a crítica e repúdio do luxo. A Igreja condenava os excessos do luxo que considerava contrários aos seus imperativos morais. Através das pragmáticas, o Estado limitou os excessos sumptuários que ameaçavam contribuir para a ruína económica da nação e atuou em defesa da sociedade hierarquizada. Para isso codificou os símbolos identificadores que garantiam a estabilidade e a permanência, identificando cada indivíduo e garantindo-lhe o lugar que lhe competia dentro da sociedade, dissuadindo e penalizando a usurpação de símbolos de qualidade, que podiam pôr em causa essa estabilidade e hierarquia. Contudo, no século XVIII, assiste-se ao surgimento de uma nova atitude e discurso marcado pela aprovação do luxo, reflexo de uma nova interpretação económica do fenómeno. A existência de pontos de vista divergentes sobre esta temática está documentada nas próprias leis sumptuárias. Escrita por José Vaz de Carvalho, a Pragmática de 1749, define luxo como um flagelo social, culpando-o pela "origem da ruína não só da fazenda, mas dos bons costumes".877 Em 1751, a Pragmática de 1749 foi alterada com base num relatório redigido pelo jurista Manuel de Almeida e Carvalho. Na sua ótica o luxo "Pode considerar-se um meio auxiliador que sustente a máquina duma sociedade florescente. O inventor, o artista, o manufactor cujas obras fazem a alma do comércio e da riqueza nacional, deixariam de o ser se as suas obras em matérias as tirassem do giro, e do consumo, porque quando este e aquele é maior, tanto mais geral é a riqueza nacional; o cortá-lo é encaminhar o Estado para a sua decadência”.878  O estudo do luxo recebeu até agora atenção por parte dos historiadores económicos portugueses, que analisaram as pragmáticas do ponto de vista das leis protecionistas da                                                  877 Luìs Fernando de Carvalho Dias, “Luxo e pragmáticas no pensamento económico do século XVIII”, separata do Boletim de Ciências Económicas da Faculdade de Direito de Coimbra, vol. V, n.ºs 1-2-3 (1956): 116. 878 Luìs Fernando de Carvalho Dias, “Luxo e pragmáticas…, vol. IV, n.ºs 2-3 (1955): 120. Na essência, o jurista não vê o luxo em si como um mal; só o seria se assentasse em matérias-primas e produtos estrangeiros. Idem, 121. Paradigmático desta nova visão é o texto Memoria das verdadeiras cauzas porque o luxo tem sido nocivo aos Portugueses de José Veríssimo Álvares da Silva, no qual o autor adverte que “Os prejuìzos comuns olhão o Luxo como opposto á Moral Santa do Evangelho, e como prejudicial ao bem da Republica; porém o Espirito Filosofico, naõ parando na apparencia das couzas, o olha em bem diverso ponto de vista”. Na sua opinião “ha dous generos de Luxo; hum nocivo; outro interessante ao Publico; hum corruptor dos costumes, outro que fomenta a industria, desterra o ocio, occupa as mãos dos mendicantes, que são de carga ao Estado, augmenta a povoação, e fazendo gyrar as riquezas produz a felicidade publica, que pule huma Naçaõ, e a enche de civilidade, espalhando ás mãos cheias as commodidades da vida; em tanto que os Estados onde reinaõ os prejuízos, e o fanatismo se vão a metter nas mais funestas ruinas”. José Veríssimo Álvares da Silva, “Memoria das verdadeiras cauzas porque o luxo tem 
sido nocivo aos Portugueses”, in Memorias Economicas da Academia Real das Sciencias de Lisboa (Lisboa: Academia Real das Ciências, 1789), tomo I, 207 e 213. Estes dois discursos – de aprovação e crítica – estão também documentados nos textos de cordel. A este propósito, leia-se Maria José Moutinho Santos, “O Luxo e as 
modas em textos de cordel da segunda metade do século XVIII”, Revista de História, Centro de História da Universidade do Porto, vol. IX (1989): 137-164. 
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economia portuguesa. O problema tem sido tratado sobretudo na óptica das políticas económicas seguidas pela monarquia portuguesa.879 Para estes historiadores, tudo se resumia ao estudo das leis na sua relação com a evolução económica portuguesa, nomeadamente no que respeita aos setores da produção e do comércio. É nossa intenção ao longo do presente capítulo partir dos inventários para caracterizar o comportamento dos grupos socioeconómicos relativamente ao consumo de um conjunto de objetos conotados com o luxo, por forma a avaliar os contrastes ou possíveis diferenças entre eles. Queremos traçar o perfil socioeconómico e socioprofissional dos consumidores dos objetos de luxo para, no limite, aquilatar os fatores mais determinantes para a sua disseminação (condição económica ou ocupação). Para selecionar os itens a analisar tivemos em conta o contexto, a época, as fontes discursivas, a historiografia nacional e internacional. Falamos de luxo porque se tratam de objetos que pertencem à categoria do supérfluo, do não essencial. Partiu-se da noção de António Moraes e Silva que define luxo como “o uso de coisas, que não são necessárias á vida, nem se trazem por comodidade, mas por policia, louçania, ostentação ou frívolo capricho”.880   Consideramos como pertencendo a esta categoria de bens não essenciais os objetos ligados às atividades intelectuais, como a leitura, a escrita e a medição do tempo; à sensibilidade relativamente às artes, como a música, a pintura e a gravura; e objetos de aparato, como os tremós. Neste ponto, importa notar que muitos autores, como Micheline Baulant, procederam à destrinça entre objetos associados ao luxo e a civilização, considerando os objetos ligados às atividades mencionadas como conotados com civilização.881 Na presente análise não partilhamos a mesma leitura porque, como vimos, partimos de um entendimento e noção lata de luxo.                                                     879 Jorge Borges de Macedo, Problemas de História da Indústria Portuguesa no Século XVIII (Lisboa: Editorial Querco, 
1982; Luìs Fernando de Carvalho Dias, “Luxo e pragmáticas…, vol. IV, n.ºs 2-3 (1955): 103-146 e vol. V, n.ºs 1-3 (1956): 73-144. 880 António de Moraes Silva, Dicionário da Língua Portuguesa (Lisboa: Tipografia Lacerdina, 1813), vol. 2, 241. 
Bluteau também coloca a tónica no supérfluo. Para o dicionarista, luxo é o “demasiado gasto, & ostentação em vestidos, moveis, banquetes, etc. (Todos querem mais do que podem, nenhum se contenta com o necessario, todos aspirão ao superfluo, isto he o que se chama Luxo”. Rafael Bluteau, Vocabulário Português e Latino (Coimbra: Colégio das Artes da Companhia de Jesus, 1712-1728), vol. 5, 212. 881 Micheline Baulant, “L'appréciation du niveau de vie..., 267-302. 
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7.1 A difusão de objetos indicadores de leitura e escrita   Atentemos primeiramente aos dois vetores de análise complementares que visam traçar um retrato dos vestígios materiais da relação dos indivíduos com a palavra escrita, impressa ou manuscrita, na vertente de consumidor e produtor. O primeiro vetor incidirá sobre os indicadores de práticas de leitura, procurando conhecer a difusão dos livros; o segundo sobre o consumo de objetos indicadores de práticas de leitura e escrita, como as papeleiras, carteiras, escritórios, contadores e ventós. Os progressos ao nível da alfabetização – entendida como a aquisição pela maioria do saber ler e escrever –, bem como a disseminação e “maior circulação da escrita, decifrada ou produzida, impressa ou manuscrita, a difusão da leitura silenciosa, que institui uma relação 
solitária e secreta entre o leitor e o seu livro”, constituìram fatores que permitiram modular novos modelos de comportamento característicos do processo de privatização que marcou o período a Idade Moderna.882  O presente capítulo parte desta hipótese de trabalho e da relevância das competências de leitura e escrita, consideradas condição para o aparecimento de práticas novas, constitutivas da intimidade individual, uma vez que a relação pessoal com o texto lido ou escrito dispensa antigas mediações, subtrai o indivíduo ao controlo do grupo, permitindo virar-se para si mesmo.883 Os inventários de bens não nos permitem abordar modalidades e práticas de leitura, não nos autorizam a falar na revolução da leitura em silêncio e no seu papel ao nível da construção de espaços de intimidade e refúgio, mas falam-nos da presença de objetos que indiciam o aparecimento de novos modelos de comportamento e condutas culturais, característicos do processo de privatização que marcou o período Moderno. Não somos ingénuos ao ponto de reconhecer na disseminação desses objetos uma medida direta e exata da difusão de uma competência cultural – a capacidade de ler e escrever –, mas seria imprudente não a tomar como indicador, ainda que difuso e macroscópico, do grau de familiaridade com a leitura e a escrita atingido pelos diferentes grupos socioeconómicos. Interessa-nos em especial situar os grupos intermédios relativamente à difusão dos indicadores de leitura e escrita, e ao processo de                                                  882 Sobre os fatores e indícios que terão servido de móbil nesta transformação da mentalidade, na ideia do eu e do seu papel, leia-se Philippe Ariès, “Para uma história da vida privada”, in História da Vida Privada (Porto: Edições Afrontamento, 1990), vol. 3, 7-19; Roger Chartier, Introdução, in História da Vida Privada (Porto: Edições Afrontamento, 1990), vol. 3, 165-167. 883 Roger Chartier, “As práticas da escrita”, in História da Vida Privada (Porto: Edições Afrontamento, 1990), vol. 3, 113-161. 
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privatização. Importa conhecer os níveis de difusão destes indicadores nos grupos intermédios, confrontá-los com o de outros grupos e, por outro lado, compreender os fatores determinantes que estarão na base da sua difusão.  7.1.1 Os livros 7.1.1.1 A difusão dos livros   Relativamente aos livros, importa destacar a reduzida percentagem (16%) de agregados cujo inventário incluiu a descrição e avaliação de livros (Quadro 17).884 Este valor deve ser visto à luz do baixo valor unitário dos textos impressos e do facto de ser comum a sua avaliação sobretudo quando estes constituíam uma “livraria”, como eram então designadas as bibliotecas.885   Quadro 17 - Frequência e percentagem de indivíduos com livros   Período Total  1755-1792 1793-1836 N.º de indivíduos com livros 25 40 65 Total de indivíduos 153 222 375 % 16 18 17  Fonte: 375 inventários post mortem, Letras A e V.  Como vimos, há indícios de que só havia lugar à avaliação de alguns tipos de bens quando se justificava o pagamento dos louvados. Assim, se atendermos a que 44% das entradas                                                  884 Esta percentagem é inferior à apurada por Jean Quéniart para nove cidades francesas; por Annik Pardailhé-Galabrun, para a cidade de Paris; por Philippe Berger para a cidade de Valência, e para várias cidades alemãs para as quais Michael North recolheu indicadores sobre esta matéria. Jean Quéniart estudou as cidades de Angers, Brest, Le Mans, Nantes, Caen, Quimper, Rennes, Rouen e Saint Malo, no século XVIII, e concluiu que cerca de um terço dos inventários menciona a posse de livros, uma percentagem próxima da avançada por Philippe Berger para a cidade de Valência entre 1474 e 1560. Annik Pardailhé-Galabrun, por sua vez, refere que 42% dos agregados parisienses que constituíam a sua amostra possuía livros. Cf. Jean Quéniart, Culture et Société Urbaines dans la 
France de l‟Ouest au XVIIIe siècle (Paris: Klincksieck, 1978), 163-181; Philippe Berger, “La lecture à Valence de 1474 
à 1560 (Évolution des comportements en fonction des milieux sociaux)”, in Livre et Lecture en Espagne et en France 
sous L‟Ancien Régime, Colloque de la Casa de Velasquez (Paris: A.D.P.F., 1981), 97-110; Annik Pardailhé-Galabrun, The Birth of Intimacy. Privacy and Domestic Life in Early Modern Paris (Oxford: Polity Press, 1991), 175; Michael North, Material Delight and the Joy of Living. Cultural Consumption in the Age of Enlightenment in Germany (Aldershot: Ashgate, 2008), 18-21. 885 Rafael Bluteau, Vocabulário…, vol. 5, 163; António de Moraes Silva, Diccionario…, vol. 2, 232. 
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para as quais foi possível apurar o valor unitário de cada livro, estes foram avaliados por um valor igual ou inferior a 200 réis, será fácil entender porque é que, na maioria dos casos, os livros não foram alvo de louvação.886  É preciso, por isso, olhar com prudência para a percentagem de proprietários de livros apurada com base nos inventários. Havia, tudo indica, mais proprietários do que aqueles que a percentagem de indivíduos cujo inventário incluiu a descrição e avaliação de livros indica. A própria fonte analisada fornece fortes indícios que nos permitem sustentar esta afirmação.887   Por exemplo, se partirmos do pressuposto de que uma estante é uma “[p]eça de 

madeira, em que se põem os [l]ivros para se lerem” e confrontarmos o número de proprietários desta tipologia com o de proprietários de livros, facilmente concluímos a falta de concordância entre os dois indicadores.888 Esta desconformidade leva-nos a avançar três hipóteses (que não se excluem mutuamente): algumas estantes não serviam para armazenar livros; existiam outros dispositivos utilizados para esse propósito ou, muito provavelmente, muitos dos livros armazenados nas estantes não foram descritos em sede de inventário. Voltaremos a este ponto. Importa também lembrar o sucesso e a grande circulação que os textos de cordel, papéis volantes e folhetos vendidos de porta a porta conheceram no século XVIII. De reduzido volume, estes textos caracterizavam-se pela apresentação gráfica grosseira, papel de qualidade inferior e impressão deficiente que explicam o baixo preço a que eram colocados ao público e                                                  886 Sobre este ponto em particular, Olímpia Loureiro tem uma visão diferente. Na opinião da historiadora os livros são um produto caro. No entanto, não podemos deixar de destacar que a diferença que separa a nossa perspetiva da da autora radica do diferente ponto de partida de que partimos. Concretizando: a autora parte do valor de aquisição de livros novos, enquanto a nossa análise tem em conta o valor dos livros, em princípio, usados, estimado pelos louvados. Olímpia Maria da Cunha Loureiro, O Livro e a Leitura no Porto na Segunda Metade do Século XVIII (Porto: Centro de Estudos D. Domingos de Pinho Brandão; Fundação Engenheiro António de Almeida, 1994), 135-139. Outros autores, como Rosa Esteves, comungam da opinião de Olímpia Loureiro sobre esta matéria. Cf. Rosa Esteves, 
“Gabinetes de leitura em Portugal no séc. XIX (1815-1853)”, Revista da Universidade de Aveiro/Letras, n.º 1, (1984): 218-219. Refira-se ainda que a escassa presença de livros nos inventários não é uma especificidade lisboeta. Olímpia Loureiro, por exemplo, não conseguiu obter qualquer informação nos processos orfanológicos que consultou no Arquivo de Vila do Conde. Olímpia Maria da Cunha Loureiro, O Livro…, 46. 887 Veja-se, por exemplo, o inventário de António Daniel de Miranda Serra, segeiro, falecido em 1811, cuja relação de 
bens inclui uma “estante com livros”, mas não inclui a avaliação dos mesmos. No entanto, quando analisamos a arrematação dos bens, vemos serem licitados 18 livros por 2 920 réis. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 51, n.º 1. Este caso mostra que, talvez pelo valor em causa, os livros nem sempre seriam avaliados. Diretamente relacionado com o seu valor, o estado de conservação dos livros terá sido outro aspeto relevante que parece ter pesado na decisão de avaliação (ou não avaliação) por parte dos louvados. No inventário de António José de Macedo, escrivão dos órfãos da Repartição do Meio, falecido em 1820, os louvados referem 
expressamente que o falecido tinha vários livros “muito danificados” – ignoramos se devido ao uso ou a abandono – que não são alvo de avaliação. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 70, n.º 10. Neste 
inventário apenas é descrito um missal, muito usado, estimado em 1 800 réis, avaliado sob o tìtulo “Vestimentas da Ermida e mais pertences”. 888 Rafael Bluteau, Vocabulário…, vol. 1, 772. 
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que, em última instância, justificam parte do seu sucesso, permitindo ultrapassar os estreitos limites das camadas urbanas e eruditas. De facto, acredita-se que o público que permitiu este sucesso pertencia a diversos níveis da escala sociocultural, incluindo as classes populares.889 No entanto, apesar da reconhecida disseminação, circulação e alcance social, este tipo de documentos não tem expressão na relação dos títulos das bibliotecas que constituem a nossa amostra.890 Por último, como é possível que o inventário do Alexandre de Gusmão, tendo sido diplomata, secretário particular de D. João V e membro do Conselho Ultramarino não contenha uma relação de textos impressos quando, além do mais, sendo este um dos poucos inventários em que os itens são descritos segundo as divisões da casa, os louvados se referem 
especificamente à “livraria”, cujo recheio inclui uma “estante para livros”?891 Como é possível que o inventário do livreiro Agostinho José Peleja, cujo espólio da loja foi avaliado em 237 710 réis não possua um único livro em casa?892  Em síntese, face a todos estes indícios, é lícito afirmar que havia seguramente mais proprietários do que a percentagem apurada indica e que, por esse motivo, deve ser olhada com prudência.  Voltando ao Quadro 17, quando analisamos em diacronia os dois períodos em análise, verificámos que o aumento da percentagem de indivíduos que declarou pelo menos um livro é residual. Por outro lado, muito embora as diferenças não sejam estatisticamente significativas, o valor médio pelo qual foram avaliadas as coleções de livros dos indivíduos que possuíam bens desta natureza decresceu, assim como o número médio de livros por indivíduo.893 Além disso, o                                                  889 Maria José Moutinho Santos, “O Luxo e as modas…, 137-139; Rosa Esteves, “Gabinetes…, 213; João Luìs Lisboa, 
“Papéis de larga circulação no século XVIII”, Revista de História das Ideias, vol. 20 (1999): 131-147; Diogo Ramada Curto, Cultura Escrita. Séculos XV a XVIII (Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 2007), 281-316. 890 E não se pense ser essa uma especificidade dos inventários de bens. Como adverte João Luìs Lisboa, “[n]ão se espere pois que na relação de bens de um defunto apareçam os seus almanaques, os seus jornais, os seus folhetos 
de cordel. […] [M]esmo em inventários da própria mão dos autores verificamos as discriminações. Frei Francisco de São Luís era assinante de jornais portugueses. No entanto, apenas menciona na sua biblioteca algumas publicações periódicas estrangeiras”. João Luìs Lisboa, “Papéis…, 133. A mesma lacuna foi observada por Olímpia Loureiro no estudo que desenvolveu sobre o livro e a leitura no Porto no século XVIII, para a prossecução do qual usou róis das bibliotecas de particulares. Olímpia Maria da Cunha Loureiro, O Livro…, 47. O mesmo acontece na Alemanha e em França. Michael North, Material Delight…, 21; Annik Pardailhé-Galabrun, The Birth…, 175-176. 891 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 162, n.º 5. 892 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 158, n.º 17; Diogo Ramada Curto et. al., As Gentes do Livro. Lisboa, Século XVIII (Lisboa: Biblioteca Nacional, 2007), 60. 893 Esta queda no número médio de livros não é uma especificidade portuguesa. Hildgard Neumann notou o mesmo fenómeno na cidade de Tübingen entre 1750-1850, onde, entre 1750-1760 e 1800-1810, aumentou também o número de inventários que não declarou qualquer livro. Michael North, Material Delight…, 21. 
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peso relativo dos livros na fortuna dos indivíduos diminuiu (de 3,3% para 1,9%), sendo esta diferença estatisticamente significativa.   Com base nestes dados, será lícito concluir que mais pessoas leem menos? Embora legítima, a conclusão é em si falaciosa. É preciso ter em conta que os inventários têm a vantagem de permitir estabelecer uma relação entre os livros e os proprietários, mas a imagem que facultam sobre hábitos e práticas de leitura, frequência do contacto com o texto escrito ou preferências temáticas é imperfeita. Os inventários traduzem, ainda que de forma incompleta, a difusão social da posse de livros, a quantidade e o valor (estimado) dos livros conservados, bem como a relação com dispositivos e espaços físicos de arrumação dos mesmos. Mas é preciso não ignorar que, em bom rigor, saber quem tinha e o que possuía, não é objetivamente o mesmo do que saber quanto e o que lia.894 Ter uma biblioteca não significa necessariamente ser leitor, como não a ter não é obrigatoriamente sinónimo de ausência de hábitos de leitura.  As condições de aquisição das coleções são desconhecidas, pelo que, tal como hoje, os exemplares conservados nas estantes não devem ser entendidos de forma acrítica como demonstrativos do interesse do proprietário. As bibliotecas podem ter sido doadas ou herdadas e, nesse caso, refletem interesses e gostos de outrem, que não os do proprietário. Mais, há livros que se têm porque têm que se ter.895 Alguns serão certamente artigos de prestígio, adquiridos para serem exibidos, podendo corresponder, ou não, aos interesses dos seus proprietários. Da mesma forma, um livro guardado não é necessariamente um livro lido. Há livros que traduzem expectativas adiadas de leituras e que, por isso, podem não ter sido lidos. Por outro lado, é preciso não perder de vista que a posse do livro não é a única ligação possível à cultura escrita. Os livros são passíveis de serem emprestados, trocados, alugados e lidos individual, mas também coletivamente.896                                                  894 Para se ter uma ideia sobre as preferências de leitura neste período, deve-se ter em linha de conta o resultado de estudos como aquele que Fernando Guedes empreendeu sobre os catálogos dos livreiros lisboetas e as listas de impressões efetuadas na Régia Oficina Tipográfica, no último quartel do século XVIII. Apesar da imagem obtida a partir deste tipo de catálogos estar longe de ser perfeita, atendendo às limitações da fonte, agravadas pela importação clandestina de livros, a fonte constitui um bom barómetro para se perceber o que se lê num determinado período. Fernando Guedes, O Livro e a Leitura em Portugal: Subsídios para a sua História: Séculos XVIII e XIX (Lisboa: Editorial Verbo, 1987), 73-116. 895 Cf. Olímpia Maria da Cunha Loureiro, O Livro…, 40-41. 896 Para um exemplo do empréstimo de livros e da circulação do objeto escrito, leia-se Luís A. de Oliveira Ramos, 
“Para a História social e cultural (Fins do século XVIII - Princìpios do XIX)”, Bracara Augusta, tomo XXXI, fasc. 71-72 (83-84), (1977): 292-293 e 302. Para efeitos de aluguer, as Bibliotecas Públicas e os Gabinetes de Leitura apresentavam-se como alternativas capazes de facilitar o acesso ao livro. De facto, há indícios da existência de gabinetes de leitura nos inícios do século XIX e vários estudos têm destacado a sua expansão e popularidade ao longo desse século e inícios do seguinte. A análise dos regulamentos e condições de assinatura, que constam dos 
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Porque conservar uma biblioteca não é o mesmo que a constituir, é preciso adotar uma postura crítica face aos dados em análise. Ainda assim, e apesar das limitações e da parcialidade da perspetiva sobre as leituras e os leitores facultada pelos inventários, partindo da avaliação dos louvados é possível avançar algumas conclusões relativas ao volume de textos impressos guardados por cada agregado, identificar o grupo socioprofissional que concentra 
mais “potenciais leitores”, aquele que possui as coleções mais numerosas e valiosas, assim como, inserir a biblioteca no património material dos seus possuidores, procurando aquilatar o peso que os livros desempenhavam no conjunto dos bens dos agregados.  A análise do Quadro 18 mostra que o perfil socioprofissional dos proprietários de livros era relativamente diversificado. No entanto, a prevalência da posse de livros nos diferentes grupos é muito díspar, pondo em evidência uma forte associação entre a posse de livros e a categoria socioprofissional.   De facto, 59% dos profissionais liberais possuía pelo menos um livro. Este grupo constitui uma realidade à parte dos demais. Além disso, a média pela qual foram avaliados os livros nesta categoria profissional é incomparavelmente superior à das restantes. Como vimos anteriormente, este tipo de consumo tinha bastante expressão no património desta categoria socioprofissional, representando em média 5% da sua fortuna, um valor claramente superior a todos os outros grupos. No seu seio destacavam-se claramente os desembargadores, membros do clero e médicos. Com efeito, 90% dos inventários de desembargadores ou viúvas de desembargadores que constitui a amostra incluiu a descrição de livros. Além disso, como veremos em seguida, os valores mais elevados pelos quais são estimadas as coleções pertencem a indivíduos que desempenharam esta função. A percentagem de membros do clero e médicos e cirurgiões que possuía pelo menos um livro situa-se nos 75% e 50%, respetivamente.897                                                                                                                                                   catálogos dos gabinetes lisboetas, mostram que, mais do que locais de leitura, estes últimos funcionavam como lojas de alugar livros para leitura domiciliária, em particular, de obras de ficção e de literatura fácil. Fernando Guedes, O Livro…, 165-208; Rosa Esteves, “Gabinetes…, 213-235; Maria de Lourdes Lima dos Santos, “As penas de 
viver da pena (aspectos do mercado nacional do livro no século XIX)”, Análise Social, 3.ª série, vol. XXI (1985): 190-191. Para a Alemanha, leia-se Michael North, Material Delight…, 21-26. 897 Estes dados estão em consonância com os apurados por Philippe Berger, para a cidade de Valência, nos finais do século XV e século XVI, segundo os quais 90% dos membros do clero, 72% dos membros das profissões liberais, entre os quais se destacam aqueles que exerciam medicina, possuíam livros. Philippe Berger, “La lecture…, 100-106. 
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Quadro 18 - Frequência da posse de livros em função das categorias socioprofissional e socioeconómica  Categoria socioprofissional  Categoria socioeconómica  A Grupo Popular  B Grupo intermédio tendencial-mente remediado  C Grupo intermédio remediado  D Grupo intermédio rico  E Grupo intermédio  Tendencial- mente muito rico F Grupo intermédio muito rico  G Fidalgos e altos dignitários   N.º total   % Total Agricultores/ Pescadores  N.º inv. com livros - - - - - - - - 0% N.º inv. total 2 1 - - - - - 3 Criados  N.º inv. com livros - - - - - - - - 0% N.º inv. total 9 - - - - - - 9 Proprietários  N.º inv. com livros - - - - - 2 - 2 25% N.º inv. total - 2 1 1 - 3 1 8 Artesãos  N.º inv. com livros - 1 - 1 - 2 - 4 4% N.º inv. total 35 18 19 12 6 8 - 98 Comerciantes (lojistas) N.º inv. com livros - 1 - - 2 2 - 5 6% N.º inv. total 15 13 21 14 13 14 - 90 Exército  N.º inv. com livros - - 1 - - 1 - 2 11% N.º inv. total 1 3 4 2 2 1 5 18 Transportes  N.º inv. com livros - 2 1 - - - - 3 16% N.º inv. total 4 10 1 1 3 - - 19 Administração N.º inv. com livros 1 3 - 3 2 3 2 14 33% N.º inv. total 4 13 5 7 6 4 3 42 Profissionais liberais  N.º inv. com livros 1 4 3 3 1 1 11 24 59% N.º inv. total 2 10 9 6 1 1 12 41 Negociantes N.º inv. com livros - - 2 2 - 4 - 8 17% N.º inv. total - 3 7 7 8 22 - 47 Total N.º inv. com livros 2 11 7 9 5 14 14 62  N.º inv. total 72 73 67 50 39 53 21 375 % inv. com livros 8 15 10 18 13 26 67 17  Fonte: 375 inventários post mortem, Letras A e V.   Em segundo e terceiro lugar temos o grupo dos indivíduos ligados à administração e os proprietários, nos quais a percentagem de posse de livros se situava nos 33% e 25% 



 
342  

respetivamente. Em todos os outros grupos, como nos agricultores e pescadores, criados, a percentagem é nula, ou, como no caso dos artesãos, lojistas, exército, transportes e negociantes, reduzida, fixando-se entre os 4 e os 17%. Mesmo considerando as lacunas e enviesamento da fonte, podemos afirmar que estes números traduzem diferentes sensibilidades e atitudes face ao livro, opondo profissionais liberais, membros da administração e proprietários a todos os outros grupos.  Como podemos ver no Quadro 19, o valor pelo qual são avaliadas as coleções é muito díspar. A biblioteca mais valiosa, estimada em 2 008 640 réis (1750 = 1 859 952 réis), pertencia a Dona Ana Maria Vitória e Silva, casada com o desembargador Manuel Novais da Silva Leitão, e a segunda, avaliada em 1 115 060 réis (1750 = 986 779 réis), era propriedade de Dona Ana Teresa Caetana Rangel, viúva do desembargador conselheiro Francisco Xavier Porcille. As duas têm em comum o facto de terem sido casadas com desembargadores. Podemos também afirmar que a média geral das coleções, alavancada por estes casos extremos, se situa nos 120 291 réis (1750 = 87 467 réis), enquanto a mediana se fica pelos 20 140 réis (1750 = 8 716 réis).  Quadro 19 - Valor das coleções de livros por categoria profissional (valores nominais)  Categoria socioprofissional N.º de inventários com livros Valor médio Valor mínimo Valor Máximo Valor total % do valor total Artesãos 3 3 187  1 260 5 600 9 560 0,1% Comerciantes 4 13 648 3 480 25 280 54 590 0,8% Exército 1 14 520 14 520 14 520 14 520 0,2% Transportes 3 9 627 2 920 16 360 28 880 0,4% Administração 14 20 283 240 65 200 283 960 4,4% Negociantes 7 4 551 320 15 940 31 860 0,5% Profissionais liberais 21 288 142 14 010 2 008 640 6 050 990 93,2% Total 54 120 291 240 2 008 640 6 495 740 100%  Obs.:  Foram excluídos todos os inventários que facultavam o valor dos livros juntamente com o de outros objetos.  Fonte: 54 inventários post mortem, Letras A e V.  Se considerarmos o número de livros verificamos que as coleções diferem muito entre si. A média geral situa-se nos 194 textos impressos por biblioteca e a mediana nos 60 (Cf.  Quadro 20). 
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Quadro 20 - Número de livros por categoria profissional  Categoria socioprofissional N.º de inventários* N.º  médio de livros** N.º  mínimo de livros** N.º  máximo de livros** Artesãos 4 15 1 45 Transportes 3 24 5 49 Comerciantes 5 66 1 129 Exército 2 71 1 141 Administração 14 75 1 174 Negociantes 8 15 1 70 Profissionais liberais 21 455 1 2208 Total 59 194 1 2208  Obs.:  * Foram excluídos todos os inventários que avaliaram a coleção de livros como um todo, sem discriminar o número de itens. ** Número aproximado.  Fonte: 59 inventários post mortem, Letras A e V.  Nesta matéria temos mais uma vez a categoria das profissões liberais a destacar-se pelo maior volume de livros inventariados. O valor mínimo de livros corresponde a apenas um exemplar e o máximo à biblioteca do Principal Patriarca António Xavier de Miranda Henriques, constituída por cerca de 2 200 livros, que suplanta todas as outras por uma margem enorme, representando quase 20% do total das coleções.898 Segue-se o acervo da já referida Dona Ana Teresa Caetana Rangel, com mais de 1 300 livros, e o da Dona Ana Maria Vitória e Silva, com cerca de 1 000 volumes, que representam, respetivamente, 12% e 9% do total das coleções. Importa, todavia, ressalvar que não fossem alvo de um tratamento específico, a segunda e terceira posição corresponderiam às coleções de António Félix Mendes, professor régio, com 1 264 itens e de António Gomes Lourenço, lente de cirurgia do Hospital de S. José, com 1 109 livros. No entanto, estes dois acervos são considerados à parte, uma vez que os valores são, em ambos os casos, inflacionados pelos livros que resultam de produção própria. É que nestes dois inventários uma parte importante dos livros arrolados não deve ser lida como resposta às necessidades de leitura, mas como resultado da atividade profissional dos inventariados, constituindo instrumentos de divulgação do seu trabalho.899                                                  898 O valor mínimo, constituído por apenas um livro, foi encontrado em nove inventários nos quais se inventariou um missal muitas vezes elencado entre vários objetos de caráter religioso. 899 António Félix Mendes possuía 1 000 livros com o título Artes de Gramática da sua autoria. Trata-se, com grande 
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É importante sublinhar que tanto o valor pelo qual foram avaliadas as coleções, como o número de livros que cada agregado detinha, depende mais da categoria profissional e, como vimos, dentro desta, da função desempenhada, do que da fortuna pessoal dos indivíduos. A aplicação do Teste de Kruskal-Wallis às variáveis categoria socioprofissional e nível de riqueza, per si, mostrou que a relação entre o valor global dos livros e as categorias socioprofissionais é estatisticamente significativa, ao contrário da relação entre aquela variável e o nível de riqueza dos indivíduos. O mesmo acontece relativamente ao número de livros que cada agregado detinha. Importa sublinhar que a relação entre a posse de livros e a categoria socioeconómica, que pondera o nível de riqueza e o estatuto, é também significativa do ponto de vista estatístico.  Ao representar a articulação entre as variáveis categoria socioprofissional e categoria socioeconómica dos agregados que possuem livros, o Quadro 18 põe em evidência o forte peso da categoria socioprofissional e estatuto face ao nível de riqueza, que se assumiram como fatores determinantes para explicar a propriedade de livros. Em primeiro lugar porque, embora os proprietários de livros aumentem em função da categoria socioeconómica, este aumento é mais sensível em algumas categorias socioprofissionais, como entre os profissionais liberais, membros da administração e proprietários, onde este consumo é expressivo, havendo, como vimos, grupos totalmente excluídos deste tipo de consumo e outros onde este é residual. Em segundo lugar porque as diferenças que decorrem das categorias socioeconómicas são pouco sensíveis, destacando-se apenas pela negativa o grupo popular (A), e pela positiva o grupo dos fidalgos e altos dignitários (grupo G), que apresentam uma percentagem de proprietários claramente superior a todos os outros (66,7%). Este quadro coaduna-se plenamente com a visão de Olìmpia Loureiro, segundo a qual “o 

encontro com o livro é notoriamente dominado pela ocupação profissional do sujeito” e de Roger Chartier, de acordo com o qual o maior obstáculo à leitura era cultural e não económico.900 De                                                                                                                                                probabilidade, do livro Arte de Gramática Latina reformada por António Félix Mendes que, em 1759, juntamente com o Methodo Abreviado Feito para Uso das Escolas da Congregação do Oratório, foi recomendado como método para aprender os preceitos da Gramática Latina. António Alberto Banha de Andrade, Vernei e a Cultura do Seu Tempo, (Coimbra: Universidade de Coimbra, 1966), 336; Idem, A Reforma Pombalina dos Estudos Secundários (1759-1771) (Coimbra: Universidade de Coimbra, 1981), vol. 1, 264 e 309-317. António Gomes Lourenço, por sua vez, detinha 759 livros intitulados Cirurgia, 90 com o título Dissertação Pratica de Exostose e da Caria dos Ossos, e 150 exemplares de Arte da Sangria, todos da sua autoria. Trata-se, possivelmente, das obras Cirurgia Classica Luzitana, Anatomia, Farmaceutica, Medica, a Mais Moderna, várias vezes reeditado; Dissertação Pratica do Exostose e da Caria dos Ossos, publicado em Lisboa, na oficina de António Rodrigues Galhardo, no ano de 1772; e, eventualmente, do Breve Exame de Sangradores, editado na mesma cidade, na oficina de Simão Tadeu Ferreira, em 1791. Cf. http://www.ghtc.usp.br/server/Lusodat/pes/00/pes00070.htm consultado em 1 de janeiro de 2015. 900 Olímpia Maria da Cunha Loureiro, O Livro…, 73; Roger Chartier, “Les français, le livre et l‟analphabétisme”, 

http://www.ghtc.usp.br/server/Lusodat/pes/00/pes00070.htm
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outra forma e concretizando, a ausência de hábitos de leitura corresponde a uma manifestação de desinteresse cultural e não, como é costume pensar-se, a um reflexo de incapacidade económica.  7.1.1.2 Preferências de leitura   É importante salientar que, quando os livros são avaliados de forma individualizada, é possível reconstituir as livrarias, uma vez que, na maior parte dos casos, a descrição inclui a identificação do título – e, muitas vezes, também do autor –, a descrição física e o valor de avaliação.901 Apesar de constituir uma imagem estática da constituição das bibliotecas, o retrato facultado pelos inventários tem a vantagem de permitir ligar o acervo ao perfil socioeconómico do proprietário, penetrar na sua intimidade e folhear a sua biblioteca. E não fosse a falta de precisão na identificação dos títulos e autores associada, por vezes, a uma deficiente e, nem sempre, fiel grafia dos nomes, a imagem seria bastante rigorosa. O estudo dos autores e títulos das obras que constituíam todas as bibliotecas inventariadas merece um estudo exaustivo, que não cabe, porém, no âmbito deste trabalho.902 No entanto, não deixaremos de trazer alguns exemplos a fim de destacar um aspeto que consideramos relevante. A identificação das temáticas dominantes nas bibliotecas de indivíduos de diferentes grupos socioprofissionais mostrou a prevalência de títulos relacionados com a atividade profissional dos seus proprietários, o que revela que os livros tendiam a ser instrumentos de trabalho. Senão vejamos: avaliada em 2 700 réis, a pequena biblioteca de António Moreira, mestre ferrador, falecido em 1776, era constituída por três livros de alveitaria e seis livros de quarto, cujo título, autor e temática não são registados. Na biblioteca do já referido professor régio de Gramática, António Félix Mendes foram inventariados, sem                                                                                                                                                
L‟Histoire, n.º 67 (1984): 98. 901 De referir que, em alguns casos, a livraria foi avaliada como um todo, sem discriminar o número de livros, títulos e autores. É o caso do inventário de Venceslau José Alves, boticário, falecido em 1819, no qual são descritos, juntamente com o recheio da botica, 32 livros de “Arte de Boticário”; do desembargador e fidalgo da Casa de Sua Majestade, André de Sousa Pinheiro da Câmara, e do desembargador dos Agravos da Casa da Suplicação, doutor António Félix Contreiras e Silva. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra V, maço 32, n.º 3; Letra A, maço 130, n.º 13 e maço 54, n.º 7, respetivamente.  902 A sua análise permitiria estabelecer os sucessos bibliográficos, bem como uma aproximação aos interesses e necessidades de leitura, à variedade e extensão dos gostos, à aptidão frente a edições estrangeiras e interesse pela aprendizagem de línguas estrangeiras, à capacidade de atualização, sensibilidade, categoria intelectual dos seus proprietários que, pacientemente, foram enriquecendo as coleções. Para exemplos de estudos desta natureza leia-
se, por exemplo, Nuno Camarinhas, “Bibliotecas particulares de magistrados no século XVIII”, Oficina do Inconfidência, n.º 5, (2009): 13-32; Ana Cristina Araújo, “Livros de uma vida: critérios e modalidades de constituição de uma livraria particular no séc. XVIII”, Revista de História das Ideias, vol. 20 (1999): 149-185.  
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discriminação de título e autor, 264 livros clássicos, estimados em 24 000 réis. Na biblioteca de António Gomes Lourenço, esta tendência é ainda mais evidente. Neste caso, apesar da diversidade de temas, os títulos relacionados com medicina representavam a esmagadora maioria da coleção. É evidente a mesma polarização no inventário de bens do capitão de navios, Valério Coelho Pereira. Neste caso, porém, eram os livros relacionados com a arte da navegação que dominavam na biblioteca. No acervo do desembargador António Luís Coelho de Carvalho predominavam os títulos de direito e na do Beneficiado, inspetor de seminário e mestre-de-cerimónias da Patriarcal, Vitorino Carlos Martins de Brito, os títulos relacionados com a religião. Além de livros sobre jurisprudência e religião, que usavam profissionalmente, as bibliotecas destes dois últimos inventariados documentam o seu interesse pela História e Geografia (Cf. Quadro 21).  Quadro 21 - Análise das áreas de interesse de quatro bibliotecas, considerando o número de títulos   António Gomes Lourenço Lente Valério Coelho Pereira Capitão de navios  António L. C. de Carvalho Desembargador   Vitorino C. Martins de Brito Beneficiado Área N.º % N.º % N.º % N.º % Medicina 66 69 - - - - 1 0,6 Navegação - - 9 28 - - - - Direito - - - - 17 53 - - História/Geografia 2 2 4 13 5 16 11 6,8 Filosofia 5 5 - - - - - - Religião/Teologia 14 15 2 6 - - 110 68,5 Matemática 1 1 3 9 1 3 - - Política - - - - 1 3 4 2,5 Retórica/Oratória 2 2 - - 1 3 - - Literatura/Poesia 1 1 5 16 2 6 8 4,9 Arte 1 1 - - - - 2 1,2 Filologia/Língua 2 2 2 6 - - 3 1,9 Periódico - - 1 3 - - - - Outros - - 3 9 - - 1 0,6 Indeterminado 2 2 3 9 5 16 21 13,0 Total 96 100 32 100  32  100 162 100,0  Fonte: ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 109, n.º 1; Letra V, maço 32, n.º 1; Letra A, maço 44, n.º 2 e Letra V, maço 2, n.º 2. 
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É também notório que, no geral, em Lisboa no final do Antigo Regime, as bibliotecas dominadas pela teologia e literatura religiosa parecem pertencer ao passado, prevalecendo os títulos de conteúdo secular.903 Resumindo. A análise que fizemos a algumas coleções revelou que a leitura estava prioritariamente orientada para temas e motivações concretas de estudo que decorriam da atividade dos seus possuidores, dada a prevalência de títulos relacionados com a atividade profissional dos seus proprietários.  7.1.2 As estantes: difusão e características materiais  Embora os louvados raramente as localizem, tinteiros, estantes e papeleiras podiam acrescentar funcionalidade à divisão que recebia o nome de livraria e que, em princípio, constituía um espaço de refúgio personalizado, reservado e íntimo. A peça de mobiliário que mais diretamente se articulava com os livros era, sem dúvida, a estante que tinha a vantagem de potenciar a racionalidade na sua arrumação. A fonte mostra que cerca de um em cada três indivíduos cujo inventário incluiu a descrição de textos impressos, possuía pelo menos uma estante. Dentro destes, havia, inclusive, oito agregados que possuíam mais do que um móvel correspondente a esta tipologia. É o caso de Dona Ana Teresa Caetana Rangel, viúva do desembargador conselheiro Francisco Xavier Porcille, do desembargador do Paço, Vicente Rodrigues Ganhado e do doutor António Félix Contreiras e Silva, desembargador dos Agravos da Casa da Suplicação, que declaram três estantes.904 O número é compreensível, atendendo aos numerosos exemplares que constituíam as suas coleções de livros e que, por esse motivo, exigiam vários dispositivos de arrumação. Como vimos, a primeira possuía uma biblioteca constituída por cerca de 1 353 volumes, o segundo, por 507 e o terceiro, embora não se saiba o número de obras, sabe-se que estas foram estimadas em 648 500 réis (valor nominal) o que, por si, é indicador da grandeza do acervo. No entanto, como referimos antes, a coincidência entre o número de agregados que possuía livros e o número de inventários nos quais são arroladas estantes está longe de ser                                                  903 Este quadro coaduna-se com o traçado por Fernando Guedes que, ao analisar os catálogos dos fundos livreiros privados e do catálogo oficial, isto é, da Loja da Impressão Régia, verifica que, do século XVIII para o XIX, a supremacia de livros de religião se tende a atenuar. Fernando Guedes, O Livro…, 73-116. 904 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 112, n.º 7; Letra V, maço 32, n.º 2 e Letra A, maço 54, n.º 7, respetivamente. 
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perfeita. Na verdade, uma percentagem considerável de indivíduos (58%) possuía livros mas, a crer no inventário, não tinha qualquer estante. Este facto indicia que, em rigor, a estante estava longe de constituir o único móvel onde se poderiam guardar livros, sobretudo quando eles não eram em grande número. António da Costa Freire, fiel do Erário, pagador da Brigada e cavaleiro da Ordem de Cristo, falecido em 1815, possuía uma livraria constituída por 127 volumes, estimada em 22 380 réis (valor nominal), e do seu inventário consta não uma estante, mas 
“hum armário que serve para livros”.905 Por outro lado, não faltam exemplos de móveis de função combinada, em que uma das suas partes constituintes era uma estante. Os inventários falam-nos de cómodas, papeleiras e carteiras híbridas. Dona Violante Perpétua de Sequeira e Aragão, casada com José Joaquim Lobo Pessanha, despachante da Alfândega, por exemplo, possuía 
uma cómoda de mogno “com sua estante [em cima] […] que serve para livros”.906 António Gonçalves Barros possuía uma papeleira com estante, e António Dias, uma carteira com “estante 

em cima que serve para papeis”.907 Por outro lado, diga-se, atendendo à função inerente ao objeto em si, seria expectável que os indivíduos que tinham no seu interior doméstico uma ou mais estantes possuíssem também livros. Verificámos, porém, que essa condição nem sempre se verifica. A ausência é particularmente relevante, e até paradoxal, em três inventários nos quais foram descritas 
“estantes para livros” ou “de livros” mas não foi declarado nenhum texto impresso. Como vimos anteriormente, esta contradição constitui para nós indício de que a posse de livros estará com grande probabilidade sub-representada. No que diz respeito à disseminação destas tipologias ao longo do tempo, podemos afirmar que estas permaneceram relativamente pouco difundidas, dado que apenas 12% dos agregados que constituem a amostra possuíam estantes. No que se refere à disseminação destes dispositivos de arrumação pelas categorias socioprofissionais verificámos que, no essencial, esta reproduz o modelo de difusão dos livros, verificando-se o predomínio no grupo dos profissionais liberais, indivíduos ligados à administração e, neste caso, também do exército. Quando tentámos perceber a relação entre a categoria socioeconómica e a posse destes objetos verificámos que, embora a relação entre as duas variáveis seja estatisticamente significativa, ela tem menos peso do que a relação entre a posse de estantes e a categoria                                                  905 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 45, n.º 2. 906 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra V, maço 3, n.º 1. 907 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 132, n.º 14 e Letra A, maço 42, n.º 5. 
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socioprofissional do indivíduo. De outra maneira e concretizando, tal como para os livros, embora os detentores de dispositivos de arrumação de livros tendessem a aumentar em função do nível de riqueza dos indivíduos, este aumento não se fazia sentir da mesma maneira em todas as categorias socioprofissionais. Havia grupos totalmente excluídos deste consumo, e outros onde este era bastante representativo. Relativamente às estantes, importa referir que a maioria era construída em pinho, 40% das quais eram pintadas. Quanto às cores, não havia a afirmação de um tom dominante, uma vez que são descritas estantes pintadas de verde (2), cinzento (1), pardo (1), pérola (1), cor de nogueira (3) e azul (1).  Quadro 22 - Frequência e percentagem do material de construção das estantes  Material N.º % Não refere 18 26 Pinho 44 65 Pau-santo 1 1 Madeira do Brasil 1 1 Folheada de nogueira 2 3 Murta 1 1 Bordo 1 1 Total 68  Fonte: 68 inventários post mortem, Letras A e V.  7.1.3 Os móveis indicadores de práticas de leitura e escrita  Propomo-nos agora analisar as peças de mobiliário passíveis de serem consideradas indicadoras de práticas de leitura e escrita, muito embora algumas possam estar também associadas a outras funções. Considerámos para efeitos da presente análise os móveis descritos pelos louvados como papeleira, carteira, escritório, contador e ventó.  De acordo com Carlos da Silva Lopes, estas designações estão, muitas vezes, longe de corresponder a móveis de configuração determinada e indicar, cada uma delas, um móvel com características rigorosamente certas.908 Não obstante, a análise das características materiais                                                  908 Carlos da Silva Lopes, Estudos de História do Mobiliário (Porto: Gabinete de Estudos de Artes Decorativas da 
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referidas nas descrições dos louvados (morfologia, matérias-primas, etc.) revelou que as diferentes denominações usadas pelos louvados parecem ter significado substantivo. Atentemos em primeiro lugar às diferentes tipologias e às suas características, procurando perceber o que as une e o que as separa.  7.1.3.1 Papeleiras  É notório que nos inventários o termo “papeleira” é usado indistintamente para designar uma papeleira ou uma cómoda-papeleira. Corpo estranho na época em estudo, a designação cómoda-papeleira está completamente ausente nos inventários. Isto mesmo quando o detalhe da descrição indicia a presença desta tipologia e, sabemos, existirem diferenças substantivas entre as duas. Senão vejamos: uma papeleira ou papeleira de meio-corpo é um móvel que se coloca sobre uma mesa ou apoiado em pés altos, formado por uma tampa de arriar que serve de mesa para escrever e que tem no seu interior escaninhos e gavetinhas (Cf. Figura 48); uma cómoda-papeleira é um móvel composto por dois corpos unidos, a parte inferior constituída por uma cómoda e a superior pela papeleira propriamente dita (Cf. Figura 49).909 Apesar destas diferenças, o uso do mesmo termo por parte dos louvados para se referirem às duas tipologias leva-nos a analisá-las como um todo. Arthur de Sandão considera que a papeleira “não possui qualquer significado 
nacional”.910 No entanto, os dados analisados mostram que este móvel teve grande aceitação nos interiores domésticos lisboetas na segunda metade do século XVIII e início do XIX.911 Com ironia notámos, porém, que o objeto penetrou nos interiores domésticos, antes mesmo de a expressão dar entrada nos dicionários. É que enquanto o termo faz parte do léxico e é amplamente usada pelos louvados, o vocábulo está ausente no dicionário de Rafael Bluteau (1728) e na primeira edição do dicionário de António de Moraes Silva (1789). Apenas o encontrámos dissecado num dicionário, em 1831, mais precisamente na quarta edição da obra do dicionarista António de Moraes Silva, onde surge definido como uma “espécie de escritório, ou bofete com gavetas e                                                                                                                                                Universidade Católica Portuguesa, 2004), 68. 909 Maria Helena Ochi Flexor, Mobiliário Baiano (Brasília: Programa Monumenta; IPHAN, 2009), 154; Tilde Canti, O Móvel no Brasil: Origens, Evolução e Características (Rio de Janeiro: Cândido Guinle de Paula Machado, 1985), 250-251. 910 Arthur de Sandão, O Móvel Pintado em Portugal (Porto: Civilização, 1999), 162. 911 Carlos Franco, O Mobiliário das Elites de Lisboa na Segunda Metade do Século XVIII (Lisboa: Livros Horizonte, 2007), 102. 
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repartimentos para guardar papéis”.912 Poucos anos depois, no dicionário de Francisco Solano Constâncio, papeleira é definida como um “traste de formas differentes, que abre em forma de 

mesa e tem gavetas para guardar papéis”.913    Figura 48 - Papeleira pequena e base  Figura 49 - Cómoda-papeleira    Museu: Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves Autor: Desconhecido Local de Execução: Inglaterra (?) Datação: Século XVIII Materiais: Carvalho, nogueira e outra madeira; latão Dimensões: Altura: 97 cm; largura: 69,5 cm; profundidade: 47 cm  Fonte:  http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos /ObjectosConsultar.aspx?IdReg=243750  Museu: Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves Autor: Desconhecido Local de Execução: Portugal Datação: 1750 - 1780 Materiais: Pau-santo, vinhático e casquinha; latão dourado Dimensões: Altura: 121,5 cm; largura: 120 cm; profundidade: 77,5 cm  Fonte:  http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos /ObjectosConsultar.aspx?IdReg=243750   Trata-se, como se sabe, de uma peça de mobiliário à qual corresponde uma multiplicidade de funções pois, além da função decorativa, que decorre muitas vezes das                                                  912 António de Moraes Silva, Diccionario…, vol. 2, 410. 913 Francisco Solano Constâncio, Novo Diccionario Critico e Etymologico da Lingua Portugueza (Paris: Casimir, 1836), 742. 
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http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos%20/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=243750
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madeiras empregues na sua construção e dos materiais e decoração das ferragens, a papeleira possuía gavetas que permitiam a guarda de documentos e objetos pessoais, e uma aba 
(“alçapão”) que, uma vez aberta, formava uma mesa, permitindo a escrita. 914 Este móvel podia ainda ser complementado e servir, muitas vezes, de suporte de um corpo superior, que podia ser um armário, um espelho, uma estante, um toucador ou, mais frequentemente, um oratório.915  É um facto que as definições acima transcritas parecem sublinhar a função de guarda em detrimento da da escrita, visão partilhada por vários autores. Para António de Aguiar, por 
exemplo, corroborado por Carlos Franco, “a papeleira é antes de tudo [um] móvel de guarda o que não lhe impede […] de prestar ao homem outros serviços entre eles o de consentir que nela 
se escreva”.916 Na opinião do primeiro, estes móveis, embora permitissem a escrita, eram 
“demasiadamente altos para neles se escrever sentado e muito baixos para se escrever de pé”.917 Pelo contrário, o móvel parece muito adaptado à função de guarda de objetos, graças ao número e dimensão das gavetas que garantiam uma ordenada e racional organização dos mesmos, complementada por labirínticos e secretos escaninhos que permitiam colocar em lugar seguro dinheiro ou objetos pessoais.918 Esta função era reforçada pelo mecanismo de “alçapão” que, uma vez fechado, emprestava ao móvel o caráter de espaço reservado. Nuno Luís Madureira é particularmente cético relativamente à associação das papeleiras à prática da escrita e ao trabalho intelectual. De acordo com o autor, a grande divulgação e                                                  914 Vários testamentos aludem a esta função das papeleiras, especificamente referenciadas como local de guarda de objetos ou documentos preciosos. Jacinto António da Silveira, por exemplo, refere ter guardado, na sua papeleira, um rol de despesas do funeral dos pais e uma carta de partilhas. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, 
Letra A, maço 5, n.º 1. João Afonso, por sua vez, declara possuir “hum preciozo anel com hum perciozo brilhante 
da India […] mais seis brilhantes em botões e huma pedra solta que vem a ser sete brilhantes, e estes estão no 
segredo da papeleira, e o anel está na gaveta”. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 76, n.º 6. Esta duplicidade é reconhecida por vários historiadores de arte especialistas em mobiliário que o definem como um móvel com a função de guardar documentos e ligação à atividade da escrita. Veja-se, por exemplo, Tilde Canti, O Móvel…, 191, 250-251 e 329. Há vários indícios que sustentam esta ligação à escrita. Os autos de sequestro da casa de Atouguia, por exemplo, mostram que nas gavetas das papeleiras se guardavam uma multiplicidade de objetos pessoais entre os quais se contava equipamento de escrita, como um tinteiro e um sinete. António de Aguiar, 
“Mobiliário português do século XVIII: Achega para o seu estudo”, separata da Revista Ocidente, vol. 48 (1955): 14. A literatura põe em evidência o uso da papeleira para guarda e para escrita. Veja-se, por exemplo, Luiz Antonio Burgain, A Casa Maldita, ou a Mocidade de D. Affonso VI. Drama em Quatro Actos (Rio de Janeiro: Eduardo e Henrique Laemmert, 1867), 75, 78 e 91. Por este motivo não será de estranhar que alguns autores quando procuram classificar os móveis de acordo com a sua função, considerem as papeleiras ora como móvel de guarda, ora como móvel de trabalho. Veja-se, por exemplo, Carlos Franco, O Mobiliário…, 102; Maria Helena Ochi Flexor, 
Mobiliário…, 34. 915 A adição de um corpo superior nas papeleiras corresponde, segundo Carlos da Silva Lopes, ao desenvolvimento do gosto por móveis de duas ou mais aplicações que marcou o século XVIII. Carlos da Silva Lopes, Estudos…, 59. 916 António de Aguiar, “Mobiliário português…, 13. 917 Idem. 918 Maria Helena Ochi Flexor, Mobiliário…, 97. 
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disseminação social destes móveis explica-se “porque a papeleira não está associada a uma área 

de trabalho intelectual, mas sim a um espaço de religiosidade privada”.919 Notamos porém, tal como Carlos Franco, que esta hipótese se afigura pouco crível, uma vez que, na nossa amostra, as papeleiras com corpo de oratório em cima representam apenas uma parte do total das papeleiras registadas (21%).920 Nuno Luís Madureira vê no facto do equipamento para escrever não aparecer associado a estes móveis uma prova de que as papeleiras não estavam relacionadas com a atividade da escrita.921 Considerámos que não devemos assumir a escassa presença deste equipamento associado às papeleiras como sintomática da ausência de ligação entre este móvel e as práticas de escrita ou, de uma forma geral, à falta de domínio destas competências. Os dados mostram que as escrivaninhas e tinteiros descritos nos inventários constituem um objeto de luxo e distinção social, estando a sua disseminação profundamente relacionada com a riqueza, a profissão e acima de tudo com o estatuto social dos indivíduos.922 Assim, não podemos confundir o domínio dos objetos que respondem às práticas quotidianas com o domínio dos objetos que respondem a necessidades de ostentação. É inútil, para não dizer falacioso, querer inferir comportamentos que dizem respeito à primeira dimensão de análise a partir de indicadores que correspondem à segunda.923                                                  919 Nuno Luís Madureira, Cidade: Espaço e Quotidiano (Lisboa 1740-1830) (Lisboa: Livros Horizonte, 1992), 187. 920 Cf. Carlos Franco, O Mobiliário…, 103.  921 Nuno Luís Madureira, Cidade…, 187. 922 Sabemos, por exemplo, que a maioria dos indivíduos ligados ao comércio que possuía esta tipologia eram negociantes bastante ricos. Entre os artesãos destacavam-se indivíduos com um perfil diferenciado, seja pelo nível de riqueza, seja pelo tipo de funções de exerciam, muitas vezes, na fronteira entre os ofícios mecânicos e não mecânicos. Ao nível das profissões liberais notámos que a maioria das escrivaninhas pertence a desembargadores. 923 É um facto que o equipamento de escrita é de, uma forma geral, escasso nos inventários, correspondendo a cerca 10% dos agregados. Para compreendermos esse valor é preciso ter em conta vários dados. Por um lado, a análise de pinturas e retratos de altas figuras e intelectuais de craveira mostra que o objeto por excelência materialmente associado ao exercício da escrita e, metaforicamente, ao trabalho intelectual, cultura e erudição é a pena – a que, muitas vezes, se associa um tinteiro (não necessariamente de prata, nem sequer em metal). A este propósito, leia-
se Armando A. de Sousa e Brito, “Os materiais na história da escrita (das placas de argila da Suméria às pastilhas de silício dos processadores actuais), Ciência & Tecnologia dos Materiais, vol. 22, n.º1-2 (2010): 102-103. Relativamente a este equipamento, a análise dos inventários do recheio das lojas mostrou que várias mercearias incluem papel e penas nos seus stocks, e que o valor unitário destes dois últimos itens em particular são irrisórios, pelo que será inútil esperar que este tipo de bens fosse incluído na relação dos bens. O inventário do recheio da loja de mercearia pertencente a Vitorino José Quaresma, por exemplo, incluiu um cento de penas de escrever avaliadas por 160 réis. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra V, maço 19, n.º 9. Por outro lado, a análise dos inventários, de fontes iconográficas e de testemunhos materiais da época mostraram que os tinteiros podiam ser em materiais menos nobres, pouco valorizados e, por esse motivo, deixados à margem da relação de bens. Em sede de inventário o que não tem valor não faz perder tempo. Cf. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 42, n.º 3. No inventário de António Teixeira dos Santos, que tinha uma loja de mercearia é louvado um tinteiro e areeiro de louça usado por 100 réis. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 28, n.º 2. O recheio da loja de ferragem de André José de Sá, por exemplo, inclui 10 pares de tinteiros de chumbo, avaliados em 800 réis, o que significa que cada tinteiro foi estimado em 40 réis. 
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Independentemente da polémica sobre as funções primordiais, entendemos que mesmo que o principal objeto das papeleiras não tenha sido servir de local e suporte da prática da produção escrita, este móvel estava, certamente, em alguns casos associado à prática da escrita e, na maior parte das vezes, ligado à cultura escrita, uma vez que, é reconhecido, tinha como função servir para guardar documentos e papéis. Não é por acaso que o étimo papel está na origem do seu nome.924 Com efeito, este móvel estava associado à constituição de um local de trabalho intelectual – que existia ou que se queria ostentar – e, como tal, tendia a assumir-se como um espaço propício ao recolhimento e, por isso, inexoravelmente ligado ao processo de privatização. No que concerne aos materiais usados na construção das papeleiras dominava a diversidade. Pese embora esta afirmação, e apesar de se verificar a presença de madeiras de origem autóctone e europeia, é bastante notória a incidência das madeiras de origem colonial. O pau-santo, seguido do vinhático, são referidos como matérias-primas usadas no fabrico de cerca 
de metade das papeleiras inventariadas. A designação “madeira do Brasil” representa 12% das ocorrências. As papeleiras tinham um número variado de gavetas. No entanto, é possível afirmar que os espécimes com quatro e cinco gavetas são de longe os mais comuns, representando, respetivamente, cerca de metade e 28% das entradas.925 As ferragens de latão lavrado representam mais de metade das descrições que incluíram a alusão a este detalhe decorativo. O valor médio de avaliação destes móveis situa-se próximo dos 7 000 réis e a mediana nos 4 800 réis. Trata-se de um valor elevado que, ainda assim, a julgar pelos níveis de difusão desta tipologia, não parece ter constituído impedimento à sua aquisição. O valor mais baixo, 480 réis, foi atribuído a uma papeleira de pinho pintada, muito velha, e o mais elevado, 48 000 réis, a uma papeleira-oratório folheada de pau-santo e outras madeiras, considerada em bom estado.926                                                    924 Maria Elisa Aires de Oliveira, “O mobiliário português no século XIX: Subsìdios para o estudo da sua 
nomenclatura” (tese de licenciatura, Lisboa, Universidade de Lisboa, 1955), 123. 925 Esta característica foi também destacada por Carlos Franco, O Mobiliário…, 105; Nuno Luís Madureira, Cidade…, 186; Tilde Canti, O Móvel…, 191; Maria Helena Ochi Flexor, Mobiliário…, 97. 926 Valores não muito distantes dos apurados por Carlos Franco nos inventários relativos às elites lisboetas, nos finais do Antigo Regime. Cf. Carlos Franco, O Mobiliário…, 105. 
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7.1.3.2 Carteiras  
De acordo com Francisco Solano Constâncio carteira é uma “caixa quadrangular que abre e fecha com fechadura, guarnecida por dentro de panno e coiro, e que contêm tudo o que he necesario para escrever, e para guardar papeis; aberta offerece huma superficie declive sobre a qual se escreve commodamente”.927 Neste caso a associação entre as carteiras e a escrita é taxativa e inequívoca. As primeiras referências às carteiras aparecem nos inventários da década 60 do século XVIII. No entanto, a sua difusão só se verifica no final de setecentos e princípio de oitocentos.928 Em rigor, não sabemos se se trata de uma evolução linguística ou terminológica, como sugere Maria Helena Flexor, segundo a qual a palavra carteira passa a designar papeleira (de meio-corpo, entenda-se) depois do aparecimento e divulgação das papeleiras grandes, isto é, das cómodas-papeleiras.929 Mas sabemos que num mesmo inventário os dois termos são aplicados a diferentes objetos, o que nos leva a acreditar que existiam diferenças entre os dois vocábulos. A análise das características materiais dos objetos descritos sob esta designação corrobora esta perspetiva. Senão vejamos: claramente associadas à escrita as carteiras parecem distinguir-se das papeleiras pela simplicidade e funcionalidade.930 Esta tipologia caracteriza-se pelo reduzido número de gavetas. 47,2% dos objetos descritos sob esta designação têm uma gaveta, 19,4% duas e 8,3% três gavetas. As principais matérias-primas usadas no fabrico das carteiras eram o pinho (35,9%), seguido do vinhático (29,3%), madeira do Brasil (12%) e madeira de caixa (5,4%). A maioria das descrições não referiu a existência de ferragem, quando se aludiu a este pormenor decorativo verificou-se o predomínio de ferragens de latão lisas.  Excluindo as carteiras que são avaliadas juntamente com outros objetos, podemos avançar que o valor médio pelo qual são estimadas se situa nos 4 157 réis, a mediana nos 2 000 réis, o valor máximo nos 28 800 réis e o mínimo nos 240 réis. Se compararmos com os valores das papeleiras, concluímos que todos estes valores são inferiores.                                                   927 Francisco Solano Constâncio, Novo Diccionario…, 230. 928 Esta cronologia é similar à encontrada por Maria Helena Flexor, em Salvador (Brasil). Maria Helena Ochi Flexor, 

Mobiliário…, 97. 929 Cf. Maria Helena Ochi Flexor, Mobiliário…, 98 e 154; Tilde Canti, O Móvel…, 326, a quem devemos grande parte da informação sobre esta tipologia, negligenciada na historiografia portuguesa. 930 Também na obra Regras Methodicas para se Aprender a Escrever os Caracteres das Letras o vocábulo carteira surge como equivalente a mesa usada para escrever. Joaquim José Ventura da Silva, Regras Methodicas para se Aprender a Escrever os Caracteres das Letras (Lisboa: Imprensa Nacional, 1841), 48-49. 
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7.1.3.3 Contadores  De acordo com os dicionaristas, um contador é um móvel de gavetas em que se guardavam papéis de contas ou outros objetos.931 Este móvel parece ter-se tornado moda em Portugal sobretudo a partir do século XVII.932 No entanto, ainda que em reduzida escala, o seu uso está atestado no século XVIII, prolongando-se ainda, pelo menos, até inícios do século XIX (Cf. Quadro 23).  Quadro 23 - Difusão das diferentes tipologias de móveis indicadores de escrita no tempo   PAPELEIRAS CARTEIRAS CONTADORES ESCRITÓRIOS VENTÓS  Período Período Período Período Período  A B A B A B A B A B N.º de inv. 73 88 12 62 13 13 3 2 3 2 % 47,7% 39,5% 7,8% 27,8% 8,5% 5,8% 2% 0,9% 2% 0,9% Total de inv. 153 223 153 223 153 223 153 223 153 223  Obs.:  Período A - 1755-1792         Período B - 1793-1836  Fonte: 375 inventários post mortem, Letras A e V.  Como se infere da definição acima transcrita a presença de gavetas corresponde a uma das características intrínsecas a esta tipologia, pelo que quase três quartos das descrições se referiram de forma explícita à sua presença. O número de gavetas parece variar bastante, oscilando entre três e dezanove. Apesar disso surgiram com frequência espécimes com 12 e 16 gavetas. Uma parte significativa dos contadores destacou-se pela presença do revestimento em charão ou pela marchetaria de marfim, sendo alguns deles descritos como procedentes da Índia. Comparativamente com outros móveis verificámos que, no que se refere ao estado de conservação, esta tipologia destacou-se pela incidência das classificações “antigo”.933 O valor médio pelo qual estes móveis foram avaliados situou-se próximo dos 1 100 réis. O                                                  931 Rafael Bluteau, Vocabulário…, vol. 2, 492; António de Moraes Silva, Diccionario…, 1813, vol. 1, 455; Francisco Solano Constâncio, Novo Diccionario…, 304. 932 Carlos Franco, O Mobiliário…, 111. 933 Na nossa amostra, um terço das restantes descrições que alude ao estado de conservação recorre às expressões 
“velho” e/ou “danificado”; outro terço, aos qualificativos “usado” ou “muito usado”. É significativo que nenhum 
espécime seja descrito como “em bom estado”. Também Carlos Franco sublinha a incidência desta classificação nas descrições alusivas aos contadores. Carlos Franco, O Mobiliário…, 111. 
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item mais caro corresponde a um contador guarnecido com figuras de talha dourada, antigo, avaliado em 4 800 réis e o valor mais baixo a um contador pequeno marchetado de madrepérola, avaliado em 240 réis.934  7.1.3.4 Escritório   Tipologia rara entre os inventários analisados, o escritório corresponde a um contador com tampa por fora que cobre as gavetas.935 Do ponto de vista morfológico as descrições parecem corresponder a esta definição. Em alguns casos os louvados aludiram especificamente à presença de gavetas e de uma porta. É o caso, por exemplo, do “escritorinho feito na Índia com frisos de marfim, com tábua de fechar e dentro com os lugares das gavetas”.936  O valor médio pelo qual os escritórios foram avaliados situou-se nos 1 072 réis, o máximo nos 2 400 réis e o mínimo nos 120 réis.  7.1.3.5 Ventós   De acordo com António de Morais Silva e Francisco Solano Constâncio, ventó é uma peça acharoada da China com escritório e uma porta.937 A análise das descrições dos louvados mostrou uma grande concordância entre esta definição e as características destacadas pelos avaliadores. Com efeito, na fonte analisada, dos sete ventós inventariados, seis foram descritos como “da Índia”; quatro “acharoados” ou em “charão da Índia” e um “marchetado de marfim”; três como tendo gavetas e dois com “porta […] que fecha as gavetas”.938 Do ponto de vista da morfologia é difícil estabelecer a diferença entre esta tipologia e a anterior (escritório), dado que ambas aludiram à presença de gavetas e uma tampa ou porta por fora. Será que a diferença advém, como se sublinha na definição anterior, da decoração (acharoado) e local de fabrico (Ásia) dos ventós? Só talvez o primeiro critério seja exclusivo dos ventós, dado que dos seis escritórios, apenas três foram descritos como procedentes “da Índia”,                                                  934 Valores próximos dos apurados por Carlos Franco. Cf. Carlos Franco, O Mobiliário…, 113. 935 Rafael Bluteau, Vocabulário…, vol. 3, 227; António de Moraes Silva, Diccionario…, 1813, vol. 1, 743. 936 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 109, n.º 4. 937 Francisco Solano Constâncio, Novo Diccionario…, 959; António de Moraes Silva, Diccionario…, 1813, vol. 2, 841. 938 Também Carlos Franco refere que a maior parte dos ventós que constituiu a sua amostra era em charão. Carlos Franco, O Mobiliário…, 113. 



 
358  

um dos quais construído em teca e outro decorado com frisos de marfim. O valor médio dos ventós situou-se nos 2 166 réis, oscilando entre 8 000 réis, valor mais elevado, que corresponde a um par de ventós da Índia, marchetados de marfim, em bom estado e 1 000 réis, relativo a um espécime também da Índia, acharoado, muito danificado.  7.1.3.6 Difusão dos móveis indicadores de escrita   Os dados relativos à difusão dos móveis considerados indicadores de práticas de leitura e escrita, no período em análise, mostraram que mais de metade (57%) dos agregados que constitui a nossa amostra possuía pelo menos um artefacto desta natureza (Quadro 24).  Quadro 24 - Frequência e percentagem de indivíduos com móveis indicadores de práticas de escrita   Período Total  1755-1792 1793-1836 N.º de indivíduos com livros 84 130 55 Total de indivíduos 153 222 375 % 55 59 57  Fonte: 375 inventários post mortem, Letras A e V  A análise diacrónica da difusão destes objetos revelou um ligeiro progresso da percentagem dos indivíduos que possuía este tipo de bens (de 55% para 59%). Este aumento pode indicar um ténue aumento do grau de familiaridade com a escrita e a leitura que, convém sublinhar uma vez mais, não pode ser tomado como equivalente à taxa de alfabetização. Por comparação com a difusão dos livros, a disseminação dos móveis indicadores de práticas de leitura e escrita apresenta uma média geral elevada. Apesar disso, a sua distribuição ao longo do espectro social está longe de ser uniforme. Em primeiro lugar, verificámos que, entre 1755 e 1836, em Lisboa a difusão dos indicadores em análise está relacionada com a ocupação socioprofissional dos indivíduos, sendo as diferenças entre os grupos bastante expressivas (Cf. Quadro 25).      
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Quadro 25 - Frequência da posse de móveis indicadores de leitura e escrita em função das categorias socioprofissional e socioeconómica  Categoria socioprofissional  Categoria socioeconómica  A Grupo Popular  B Grupo intermédio tendencial mente remediado  C Grupo intermédio remediado  D Grupo intermédio rico  E Grupo intermédio  Tendencial mente muito rico F Grupo intermédio muito rico  G Fidalgos e altos dignitários   N.º total   % Total Agricultores/ Pescadores  N.º inv. com móveis - - - - - - - - 0% N.º inv. total 2 1 - - - - - 3 Criados  N.º inv. com móveis 2 - - - - - - 2 22% N.º inv. total 9 - - - - - - 9 Artesãos  N.º inv. com móveis 8 11 10 8 4 6 - 47 48% N.º inv. total 35 18 19 12 6 8 - 98 Exército  N.º inv. com móveis - 1 3 - 1 1 3 9 50% N.º inv. total 1 3 4 2 2 1 5 18 Profissionais liberais  N.º inv. com móveis 1 4 5 4   9 23 56% N.º inv. total 2 10 9 6 1 1 12 41 Transportes  N.º inv. com móveis 1 4 1 1 3 - - 10 53% N.º inv. total 4 10 1 1 3 - - 19 Comerciantes (lojistas) N.º inv. com móveis 1 9 10 8 13 11 - 52 58% N.º inv. total 15 13 21 14 13 14 - 90 Administração  N.º inv. com móveis 1 7 4 6 4 4 1 27 64% N.º inv. total 4 13 5 7 6 4 3 42 Proprietários  N.º inv. com móveis - 2 - 1 - 3 1 7 88% N.º inv. total - 2 1 1 - 3 1 8 Negociantes N.º inv. com móveis - 3 3 5 8 18 - 37 79% N.º inv. total - 3 7 7 8 22 - 47 Total N.º inv. com móveis 14 41 36 33 33 43 14 214 57% N.º inv. total 72 73 67 50 39 53 21 375 % inv. com móveis 19 56 54 66 85 81 67   Fonte: 375 inventários post mortem, Letras A e V  O Quadro 25 revela que 88% dos proprietários e 79% dos negociantes possuía objetos desta natureza. No caso dos elementos ligados ao exército, à administração, aos transportes e 
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profissões liberais, lojistas e artesãos, esta proporção desce ligeiramente para entre 48 e 64%. Por outro lado, o quadro coloca em evidência a total ausência destes objetos nos interiores domésticos dos indivíduos ligados à agricultura, pesca, e a presença residual nos dos criados. É também notório e sintomático que entre os artesãos e comerciantes se verifique que a percentagem de difusão seja maior entre indivíduos que transformam ou comercializam produtos diferenciados que requerem maior grau de especialização e cujo nível de inserção no mercado ultrapassava, muitas vezes, a escala local. Em segundo lugar, verificámos que existe uma relação estatisticamente significativa entre a disseminação e presença destes móveis indicadores de escrita e as categorias socioeconómicas em análise. De facto, a partir do Quadro 25 é possível inferir a escassa presença destes indicadores no grupo popular (A), e a sua forte presença nos grupos intermédios, com particular incidência nos grupos intermédio tendencialmente muito rico e muito rico (E e F), e no dos fidalgos e altos dignitários.939 Este dado é particularmente relevante porque torna manifesto que não só os grupos intermédios acompanhavam as novas tendências de consumo de bens de luxo, como alguns dos seus segmentos tomavam a dianteira no consumo de determinadas tipologias. Assim, enquanto no grupo socioecónomico mais desfavorecido as competências culturais a que os móveis analisados estão associados eram apanágio de uma minoria, nos restantes, estes objetos e, logo também, a percentagem de agregados que revela familiaridade com estas práticas é significativamente maior, correspondendo a mais de 50% do grupo. A relação entre o número de móveis e a categoria profissional, bem como entre o número de móveis e as categorias socioeconómicas em análise, é estatisticamente significativa. O mesmo não se poderá dizer relativamente ao valor global pelo qual são avaliados estes objetos, que está apenas associado às categorias socioeconómicas (e não à categoria socioprofissional). Não verificámos nenhuma associação estatisticamente significativa entre a presença das diferentes tipologias e os grupos socioprofissionais, mas a análise da sua disseminação ao longo do tempo mostrou que este domínio está longe de ser estático, refletindo os efeitos da necessidade e/ou da moda. De facto, embora a diferença não seja estatisticamente significativa,                                                  939 Outra ordem de diferenças existirá. Referimo-nos à desigualdade entre géneros no que diz respeito à familiaridade com a prática da leitura e da escrita. É sobejamente conhecido que neste período, na Europa, a taxa de alfabetização dos homens era superior à das mulheres. Roger Chartier, “As práticas da escrita…, 114-117. No entanto, a fonte em causa não nos permitiu captar estas diferenças, dado que os objetos descritos em inventário pertencem ao agregado e as descrições são omissas quanto aos seus principais utilizadores e usufrutuários. 
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as papeleiras, que predominaram na segunda metade do século XVIII, estão menos presentes nos interiores domésticos no segundo período de análise (1793-1836).940 As carteiras, por sua vez, difundem-se e conhecem um aumento significativo do primeiro para o segundo período de análise. A presença dos contadores, escritórios e ventós, por sua vez, além de residual decresce de um período para o outro (Cf. Quadro 23).   7.2 Relógios  Os relógios entraram há muito na vida privada. Estes objetos correspondem a um elemento de fusão entre o mobiliário e a tecnologia, dado que resultam da união entre as caixas de madeira que envolvem o instrumento de precisão para medição do tempo, da técnica do esmalte usada nos mostradores e da sua decoração. É crível que os relógios fossem adquiridos pela informação que forneciam, mas também pela aptidão técnica e artística evidenciada pelo relojoeiro. A sua aquisição constitui expressão de uma nova mentalidade e atitude na relação com o tempo e com os seus instrumentos de medição. É que a difusão do relógio doméstico corresponde ao triunfo do tempo profano e da subtração ao domínio dos marcadores de tempo religiosos.  Partindo dos inventários orfanológicos, pretendemos complementar e articular os estudos anteriores sobre relojoaria e relojoeiros em Portugal com uma nova dimensão de análise que, além dos objetos em si, da sua tipologia, materiais, decoração, local de fabrico e fabricante, leve em linha de conta os consumidores, abordando a difusão social destes objetos, procurando traçar o perfil socioprofissional e socioeconómico dos seus proprietários, em Lisboa, no período compreendido entre 1755 e 1836.941                                                  940 O mesmo fenómeno foi, como vimos, detetado por Maria Helena Flexor em Salvador. Apoiando-se nos estudos desenvolvidos por esta autora, Tilde Canti corroborou esta visão. Tilde Canti, O Móvel…, 250-251. 941 Por oposição à extensa bibliografia inglesa e francesa, os trabalhos de investigação nesta área em Portugal são ainda reduzidos. Ainda assim, merecem ser assinalados os trabalhos percursores de Sousa Viterbo, de Roland Van Zeller e, mais recentemente, os estudos de Fernando Correia de Oliveira, José Mota Tavares e Lúcia Marinho que têm permitido o avanço na história da relojoaria e dos relógios em Portugal. Cf. Sousa Viterbo, Artes e Indústrias Metálicas em Portugal: Relojoaria, Sinos e Sineiros (Coimbra: Imprensa da Universidade, 1915); Roland Van Zeller, 
“A Arte da Relojoaria em Portugal”, separata da revista Mvseu, 2.ª série, n.º 3, 1961, 1-17; Fernando Correia de Oliveira, História do Tempo em Portugal: Elementos para uma História do Tempo, da Relojoaria e das Mentalidades em Portugal (Lisboa: Diamantouro, 2003); Idem, Cronologia do Tempo em Portugal (Lisboa: Lagonda, 2004); Idem, Dicionário de Relojoaria: O Universo do Tempo e dos seus Medidores (Lisboa: Âncora Editora, 2007); José Mota Tavares; Fernando Correia de Oliveira, Relógios e Relojoeiros: Quem é Quem no Tempo em Portugal (Lisboa: Âncora Editora, 2006); José Mota Tavares, Os Relógios do Banco de Portugal (Lisboa: Banco de Portugal, 2005); Idem, As 
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7.2.1 Difusão dos relógios  No que concerne à difusão dos relógios domésticos, verificámos que, tal como os livros, estes instrumentos têm uma presença pouco expressiva nas casas lisboetas. Apenas 15% dos inventários inclui a descrição de pelo menos um destes objetos. Apesar disso, constatámos que esta percentagem sobe seis pontos percentuais do primeiro para o segundo período de análise, o que revela o aumento do interesse da população lisboeta por este tipo de instrumentos (Cf. Quadro 26). Sintomático desta maior recetividade é também o facto de o número de indivíduos a declarar mais do que um relógio aumentar de forma significativa. Ao passo que entre 1755-1792 apenas dois inventários incluem a descrição de mais do que um relógio, entre 1793 e 1836, este número aumenta para nove.  Quadro 26 - Frequência e percentagem de indivíduos com relógios domésticos nos dois períodos de análise    Período Total 1755-1792 1793-1836 N.º de indivíduos com relógio 17 38 55 Total de indivíduos 153 222 375 % 11 17 15  Fonte: 375 inventários post mortem, Letras A e V.  O valor médio pelo qual foram estimados os relógios domésticos situa-se nos 29 398 réis e a mediana nos 28 800 réis, o que torna estes objetos num indicador do poder económico dos seus proprietários.942 Apesar deste valor relativamente elevado, é preciso ter em conta que o montante pelo qual são estimados os relógios domésticos varia bastante. A Tabela 3 mostra a frequência dos relógios em função dos diferentes valores monetários. A sua análise permite inferir a grande amplitude dos valores pelos quais os relógios são louvados, mas também uma distribuição relativamente concentrada em torno das duas classes centrais.                                                                                                                                                Horas de Leiria (Leiria: Fundação Caixa Agrícola, 2013); José Mota Tavares; José Madruga Carvalho; Carlos Guardado Silva, Medição do Tempo em Torres Vedras (Torres Vedras: Câmara Municipal de Torres Vedras, 2012); 
Lúcia Marinho, “Guardiães do tempo. A arte da relojoaria na colecção da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves” (tese de mestrado, Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2010). 942 Para efeitos de cálculo de média e mediana considerámos apenas 64 relógios completos, isto é, não entrando em linha de conta com as caixas de relógio e mostradores que, por motivos que desconhecemos, foram avaliados separadamente. 
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 Tabela 3 - Valor monetário dos relógios           Obs.:  Considerando relógios completos. Cf. Nota 955. Fonte: 64 inventários post mortem, Letras A e V.  Refira-se que o valor mínimo (400 réis) é relativo a um relógio pequeno com caixa de madeira que consta do inventário de bens de António Inácio Ferreira da Veiga, escriturário do exército, falecido em 1829, e o valor máximo (120 000 réis) corresponde a um relógio de bufete elencado no inventário de bens de Dona Ana Maria Vitória e Silva, casada com o desembargador Manuel de Novais e Silva Leitão. 943  Um dos relógios é descrito, mas não é avaliado. Trata-se de um “relógio a que chamam 
cucu danificado e insignificante pelo que não se lhe dá valor”.944 Salientamos o facto de, apesar da declaração sobre o seu estado e valor, este item ter sido arrematado por 2 500 réis o que, mais uma vez, nos remete para a subavaliação dos objetos em sede de inventário.945 Outros exemplos podem ser dados. No inventário de bens de António José de Macedo, escrivão dos órfãos da Repartição do Meio, realizado em 1820, o relógio de parede do fabricante John Scott, avaliado em 19 200 réis, foi arrematado por 26 800 réis e o relógio de parede, avaliado em 24 000 réis, licitado por 46 200 réis, ou seja, quase o dobro do valor pelo qual fora estimado. Estes dados são significativos na medida em que nos levam a olhar com prudência os dados do quadro anterior. Para analisar a difusão social dos instrumentos de precisão para medição do tempo e                                                  943 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 187, n.º 1; ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 29, n.º 3. 944 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 30, n.º 5. 945 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 30, n.º 5. 

Valor monetário (réis) N.º de relógios % sem valor 1 1,5 <9 999 12 18,7 10 000 - 29 999 26 40,6 30 000 - 49 999 19 29,6 50 000 – 120 000 6 9,3 Total 64 100 
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avaliar se a posse de relógios depende da categoria socioprofissional recorremos ao Teste do Qui-quadrado que mostrou haver uma correspondência entre as duas variáveis. De facto, o Quadro 27 revela que a frequência da posse de instrumentos de medição de tempo se reparte de forma desigual pelas diferentes categorias socioprofissionais.  Em primeiro lugar, é significativo que duas das dez categorias estivessem excluídas do consumo destes objetos. Em segundo lugar, importa destacar que cerca de um terço dos agregados cujo cabeça de casal estava relacionado com a administração e cerca de um quarto do grupo dos profissionais liberais e dos negociantes tinham pelo menos um relógio doméstico. Ainda assim, a posse deste tipo de instrumentos está longe de constituir apanágio destes dois grupos profissionais. 16% dos indivíduos relacionados com o exército e 13% dos proprietários detinham instrumentos de precisão para medição do tempo. A própria proporção dos elementos ligados ao artesanato e comércio a retalho não era despiciente, situando-se próxima dos 10%. Verificámos também que, do primeiro para o segundo período de análise, os grupos profissionais dos transportes, da administração e do comércio, quer a retalho, quer de grosso trato, bem como os proprietários, aumentaram o interesse pelos relógios domésticos, uma vez que, nestes grupos, a percentagem de indivíduos detentores de pelo menos um mecanismo para medição do tempo aumentou, na maioria dos casos para o dobro. Além da relação com a categoria socioprofissional, a posse de relógios domésticos estava relacionada com a categoria socioeconómica, existindo uma correspondência estatisticamente significativa entre estas variáveis. De facto, através da análise do Quadro 27 verificámos que, enquanto nos grupos socioeconómicos popular (A) e intermédios tendencialmente remediado e remediado (B e C) a percentagem de indivíduos detentores de relógios domésticos era igual ou inferior a 6%, nos grupos intermédios rico, tendencialmente muito rico e muito rico, e no dos fidalgos e altos dignitários a percentagem situou-se entre os 19 e os 32%. Por outro lado, também a média do valor investido em relógios, considerando o valor nominal pelo qual foram estimados, era diferente nos vários grupos socioeconómicos.  Importa destacar destes dados que, tal como se verificou nos móveis indicadores de leitura e escrita, também a posse de relógios se afigurou mais expressiva em alguns grupos intermédios, como sejam as camadas rica, tendencialmente muito rica e muito rica (D, E e F).     
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Quadro 27 - Frequência da posse de relógios domésticos em função das categorias socioprofissional e socioeconómica  Categoria socioprofissional  Categoria socioeconómica  A Grupo Popular  B Grupo intermédio tendencialmente remediado  C Grupo intermédio remediado  D Grupo intermédio rico  E Grupo intermédio  Tendencial mente muito rico F Grupo intermédio muito rico  G Fidalgos e altos dignitários   N.º total   % Total Agricultores/ Pescadores  N.º inv. com relógios - - - - - - - - 0% N.º inv. total 2 1 - - - - - 3 Criados  N.º inv. com relógios - - - - - - - - 0% N.º inv. total 9 - - - - - - 9 Proprietários  N.º inv. com relógios - - - - - 1 - 1 13% N.º inv. total - 2 1 1 - 3 1 8 Artesãos  N.º inv. com relógios 1 - - 3 1 5 - 10 10% N.º inv. total 35 18 19 12 6 8 - 98 Comerciantes (lojistas) N.º inv. com relógios - - 2 1 3 1 - 7 8% N.º inv. total 15 13 21 14 13 14 - 90 Exército  N.º inv. com relógios 1 - - 1 1 - - 3 16% N.º inv. total 1 3 4 2 2 1 5 18 Transportes  N.º inv. com relógios - - - 1 - - - 1 5% N.º inv. total 4 10 1 1 3 - - 19 Administração N.º inv. com relógios - 3 1 4 3 2 - 13 31% N.º inv. total 4 13 5 7 6 4 3 42 Profissionais liberais  N.º inv. com relógios - 1 1 2 1 1 4 10 24% N.º inv. total 2 10 9 6 1 1 12 41 Negociantes N.º inv. com relógios - - - 1 3 7 - 11 23% N.º inv. total - 3 7 7 8 22 - 47 Total N.º inv. com relógios 2 4 4 12 12 17 4 55  N.º inv. total 72 73 67 50 39 53 21 375 % inv. com relógios 3 6 6 24 31 32 19 15  Média do valor (réis) 3 600 19 000 22 500 30 650 27 733 42 824 66 825 33 984   Fonte: 375 inventários post mortem, Letras A e V.  



 
366  

No entanto, ao permitir o cruzamento da categoria socioprofissional com o nível socioeconómico dos agregados que possuíam relógios domésticos, o Quadro 27 põe em evidência comportamentos psicossociais distintos. Enquanto na administração e profissões liberais vemos elementos revelarem interesse por relógios mesmo quando integravam os grupos que correspondem a níveis de riqueza inferiores (grupo A e B); de uma forma geral, os comerciantes, retalhistas e de grosso trato, os artesãos e os proprietários procuravam adquirir relógios apenas quando o seu nível de riqueza era apreciável (grupo C, D e E). Assim, embora seja evidente que a posse de relógios tendia a aumentar em função do nível de riqueza, a categoria profissional parece ser uma condição mais determinante para a posse, neste caso, de relógios, implicando diferentes comportamentos psicossociais que se traduzem numa maior propensão para o consumo deste tipo de dispositivos na categoria dos profissionais liberais e da administração.  7.2.2 As tipologias: relógios de mesa e de parede  O facto de a descrição dos louvados ser bastante detalhada permite a identificação das tipologias dos relógios, das matérias-primas usadas, do local de fabrico e, em alguns casos, do próprio autor. Relativamente às tipologias, verificámos que a maioria dos relógios é descrita como 
“relógio de parede”, “relógio de bufete” ou “relógio de cima da mesa”. Apenas em sete casos a tipologia não é especificada e em dois são descritas caixas de relógio e mostradores em separado, podendo tratar-se, ou não, da mesma peça.946 Um destes corresponde ao inventário de bens de Ana Bárbara, casada com José da Silva Mafra, relojoeiro da Patriarcal,947 falecida em                                                  946 Mesmo considerando válida a hipótese de se poderem tratar de diferentes partes do mesmo objeto, para efeitos de análise considerámos corresponderem a diferentes itens. Considerámos esta opção lícita porque respeita o critério dos avaliadores. 947 Trata-se de José da Silva, natural de Mafra – localidade que passa a integrar o seu apelido –, relojoeiro do 
Convento de Mafra e, segundo Fernando Correia de Oliveira, “autor do mais notável relógio Português que foi colocado na extinta Patriarcal de Lisboa, começando a trabalhar no dia 8 de setembro de 1796”. A obra terá demorado mais de cinco anos a concluir e custou mais de 100 000 cruzados. Segundo o mesmo autor, José da Silva Mafra assumiu o cargo de cuidador do mesmo relógio e foi responsável por uma fábrica de peças licenciada por Alvará de 21 de junho de 1785. José Mota Tavares; Fernando Correia de Oliveira, Relógios…, 96. Segundo Lúcia Marinho, o referido relógio serviu de regulador do tempo comunitário para as pessoas da vizinhança e encontra-se, ainda hoje, no interior da torre do Galo, em frente ao inacabado Palácio Nacional da Ajuda, onde jaz ao abandono. Lúcia Marinho, Guardiães…, 76. De acordo com os dados do inventário realizado na sequência do seu falecimento, foi-lhe também encomendado um relógio para a Sé de Pernambuco, tendo recebido por conta deste 1 000 000 réis. 
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1798, que inclui a descrição de quatro caixas de relógios de parede de pinho pintadas de branco, duas das quais muito danificadas.948 A amostra inclui também a descrição de um relógio de Sol, pertencente a Vitorino Carlos Martins de Brito, avaliado em 800 réis. Considerando a tipologia da totalidade dos relógios inventariados, verificámos o predomínio dos relógios de parede sobre os relógios de mesa ou de bufete. Os primeiros correspondem a 52% da amostra, enquanto os relógios de mesa representam 30%. No entanto, quando analisamos a prevalência das tipologias ao longo do tempo, concluímos que, apesar de continuarem a representar cerca de metade dos espécimes inventariados, o interesse pelos relógios de parede parece ter diminuído. Senão vejamos: enquanto no primeiro período esta tipologia representava 65% do universo dos relógios inventariados, no período subsequente esta percentagem cai para 47%. Por contraposição os relógios de mesa que, no primeiro período de análise, representavam 15% do total da amostra, no período seguinte, passam a representar 36%. Acreditamos que, na habitação, na maioria dos casos, os relógios se situavam nas divisões vocacionadas para a recepção e desenvolvimento da vida social. No inventário de bens de doutor António Álvares de Aguiar, realizado em 1792, o relógio de parede consta do recheio da 
“primeira caza” da relação de “Bens Móveis e de raiz existentes na Quinta da Zibreira e Carvoeira no Distrito da Vila de Torres Vedras”, juntamente com três bancas, duas das quais de jogo, 20 cadeiras, oito placas e um espelho, móveis que atestam a vocação social da divisão em causa.949  Por outro lado, a relação de bens realizada em 1817 na sequência do falecimento de Manuel José de Barros, negociante, inclui a descrição de um “relógio de sala”.950 Embora omissa quanto à tipologia, esta descrição é indicativa sobre a localização do objeto no interior doméstico e, em certo sentido, também da sua função. Colocado no espaço social da casa, o relógio era um objeto de prestígio que, como outros, era usado para patentear aos olhos dos outros uma determinada posição financeira, social e até cultural. O valor médio destes objetos e a sua localização no interior doméstico demonstram que os relógios eram, por excelência, um objeto de distinção e ostentação.951                                                                                                                                                ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 171, n.º 6. 948 Em bom rigor, ignoramos se estas caixas, bem como um mostrador para relógio, que constam do inventário, se destinavam ao uso doméstico ou se fariam parte do stock da loja do ofício do inventariante. 949 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 46, n.º 1. 950 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 133, n.º 18. 951 Não é por acaso que, desde o século XVI, grandes personagens eram representadas juntamente com relógios. Veja-se, por exemplo, o retrato anónimo de D. João III, de 1540, que faz parte do espólio do Arquivo da Universidade 
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É precisamente num ambiente que adivinhámos corresponder a uma sala que, no retrato do Duque de Palmela, datado de 1847, vemos ser representado um relógio (Cf. Figura 55).952  7.2.3 Locais de fabrico e fabricantes  Cerca de metade das descrições dos relógios incluiu o seu local de fabrico. Entre os relógios descritos cuja origem foi identificada verificámos o predomínio dos mecanismos provenientes de Inglaterra, que representam 75% do total. Mais residuais, mas ainda assim com alguma expressão, são os exemplares identificados como tendo sido construídos em França, representando 17%. Bem menos expressiva é a presença de relógios de origem alemã (2) e suíça (1).953 O predomínio de relógios ingleses não é de estranhar se atendermos à supremacia que, já 
no século XVII, a Inglaterra tinha estabelecido nesta matéria. Como refere Lúcia Marinho, “Por volta de 1680, os melhores relógios eram feitos em Londres, época também dos grandes relojoeiros ingleses: Fromanteel, East, Tompion, Knibb, Quare e Graham. Por exemplo, os relógios de caixa alta e de suporte holandeses incorporavam muitas vezes mecanismos ingleses colocados em caixas feitas localmente; existia também, um grande comércio em relógios completos com o resto da Europa: a Portugal, Espanha e Itália, chegavam os relógios lacados ou 
acharoados, muitas vezes com mecanismos musicais […]”.954   Sintomático desta supremacia é o facto de os três relógios que fornecem indicação sobre a sua origem, no período que medeia entre 1755-1792, serem todos de caixa alta e fabricados em Inglaterra. Foi apenas no período subsequente que o local de fabrico e, como vimos, a                                                                                                                                                de Coimbra; o retrato do Conde da Ericeira com um relógio francês ao fundo, de 1781, que integra o fundo do Museu Condes de Castro Guimarães em Cascais, ou mesmo o mais tardio retrato do Duque de Palmela e família (Figura 55). Cf. Fernando Correia de Oliveira, Dicionário…, 134, Fernando Correia de Oliveira, Cronologia…, 23. 952 No entanto, sabemos que nem sempre o relógio se situava na(s) primeira(s) divisões da casa. No inventário de Gonçalo Ribeiro dos Santos, o relógio de parede, estimado em 24 000 réis, constava do recheio da sexta “sala”, juntamente com um leito, um catre, uma barra, uma caixa, duas bancas, duas cantoneiras e uma banca de escritório. Os móveis que constituíam esta divisão levam-nos a supor tratar-se de um compartimento que parece cumprir as funções de quarto de dormir ou de escritório. Jorge Pedreira, “Os homens…, 504-506. O mesmo acontece nos aposentos do Palácio do Marquês de Pombal. Uma carta de correspondência de William Beckford não só põe em evidência o interesse do Marquês pela relojoaria como nos revela a localização dos espécimes. Segundo 
se pode ler na referida carta: “[p]arece elle ter um gosto decidido pelos relógios, pendulos e despertadores: contei não menos de dez na sua alcova”. Roland Van Zeller, A Arte…, 13-14. 953 Admitindo que Henrique Favre, autor do relógio de bufete descrito no inventário de António Pedro Braga Lage, corresponde ao suíço Henry-August Favre. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 82, n.º 1. 954 Lúcia Marinho, “Guardiães…, 39-40. 
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tipologia tenderam a diversificar-se.  Quanto aos relógios para os quais não é dada qualquer indicação sobre o local de fabrico, podemos supor que alguns serão de fabrico nacional. É preciso não esquecer que entre os muitos ofícios exercidos em Portugal encontrava-se o de relojoeiro e que a tentativa de industrialização levada a cabo no período pombalino fez reviver, ainda que temporariamente, o fabrico de relógios.955  De notar que os relógios eram construídos nos mais diversos materiais. Em alguns casos o avaliador referiu somente que a caixa era feita de “pau”, “pau de fora”, ou “madeira preta”, noutros especificou a madeira utilizada na sua construção. Entre as madeiras mencionadas surge o mogno, o pinho e a nogueira. A primeira foi mesmo a mais referida nos relógios de mesa. Além da madeira, outros materiais como a pedra jaspe, o latão e o bronze, eram também usados na construção dos relógios de mesa. As madeiras usadas nos relógios de mesa eram também usadas nos dispositivos de parede. No entanto, a característica mais marcante desta tipologia foi a prevalência da técnica do acharoado. Em mais de metade dos relógios descritos para os quais os louvados facultaram informações relativamente ao material e técnica de construção foi usado o charão.  O nível de detalhe da descrição dos relógios foi tão grande que, na maioria dos casos, incluiu a referência ao seu autor. A análise do nome dos relojoeiros permitiu a identificação de vários fabricantes, como sejam, John Monkhouse, John Scott, Charles Cabrier, John Thwaites, Stephen Rimbault, William Trippett & Jacob Garon, Spencer, William Trippett, William Skeggs, Thomas Scott, Underwood, William Clement, French, Royal Exchange, Henri Favre, Charles and Thomas Russell, Barbican. Importa referir que os primeiros sete relojoeiros estão representados na amostra com mais do que um exemplar. Considerámos válido e profícuo o esforço de confronto entre as descrições feitas pelos louvados e a pesquisa de espécimes semelhantes aos descritos como forma de potenciar uma maior aproximação à cultura material da época e local em estudo. Desse esforço resultou a identificação de quatro exemplares que passamos a apresentar. Tomemos um primeiro exemplo. O inventário de Dona Ana Teresa da Fonte, casada com António José da Fonte Filho, mercador da classe de capela, falecida em 1808, onde é descrito:                                                   955 Roland Van Zeller, A Arte…, 12; José Mota Tavares; Fernando Correia de Oliveira, Relógios…, 139. 
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“hum relógio de cima de mesa com caixa de mogno, guarnecido de latões dourados corda de oito dias despertador Autor Gonh Thuaites [Jonh Thwaites] Cherkenwell Londres numero 2 508 avaliado em […] 43 200 reis”  Tratar-se-á possivelmente de um exemplar semelhante ao da Figura 50 com o qual partilha semelhanças quanto à tipologia, materiais e fabricante.    Figura 50 - Relógio de mesa  Autor:  John Thwaites Local de Execução: Inglaterra, Londres Datação: C. 1790 Materiais: Mogno e metal dourado Dimensões (cm): Altura: 244; largura: 55; profundidade: 25  Fonte: http://www.northernclocks.co.uk/ clockitem.php?id=583&category=3   Também o inventário de bens realizado na sequência do falecimento de André José de Sá, mercador da classe de ferragens, incluiu a descrição de um relógio com bastantes semelhanças com o da Figura 51.956 Atentem-se às similitudes:  
“Hum relógio de colocar em cima de mesa caixa de mogno guarnecida com bronze dourado dá horas e quartos com o seu despertador com Autor Wnderumd, Londres avaliado em 

[…] 76 800 réis”                                                  956 O mesmo que mercador da classe da misericórdia. 

http://www.northernclocks.co.uk/
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   Figura 51 - Relógio de mesa  Autor:  Underwood Local de Execução: Inglaterra, Londres Datação: séc. XIX (1º quartel) Materiais: Caixa em carvalho folheado a mogno e a raiz de mogno Características: Aplicações em latão dourado, mostrador pintado, carrilhão de oito campainhas, oito dias de autonomia, toca horas e quartos, despertador Dimensões (cm): 60 x 38 x 24 cm  Fonte: http://www.cml.pt/cml.nsf/artigos/1085525EF916255C802577F20042888E#!prettyPhoto    A Figura 52 corresponde a um exemplar no qual foi aplicada a técnica do acharoado e será próximo do relógio avaliado no âmbito do inventário de Dona Ana Tomásia de Aquino Mourão, viúva de Faustino Francisco Mourão, mestre dourador das reais cavalariças, falecida em 1799, no qual se descreve:  
“Hum relógio de parede caixa de Pára? acharoado com o autor Johan Monhause [Jonh Monkhouse] […] 24 000”.  Também Agostinho da Silva, mestre cordoeiro da Ribeira das Naus, falecido em 1767, era proprietário de um relógio de caixa alta acharoado e do mesmo fabricante. O seu inventário 

http://www.cml.pt/cml.nsf/artigos/1085525EF916255C802577F20042888E#!prettyPhoto
http://www.cml.pt/cml.nsf/artigos/1085525EF916255C802577F20042888E#!prettyPhoto
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inclui a descrição de:  
“Hum relógio de parede caixa de charão azul de oito dias de corda com caixa de charão azul autor João Moncousse […] - 28 800 réis”.    Figura 52 - Relógio de caixa alta   Autor: John Monkhouse Local de Execução: Inglaterra, Londres Datação: c. 1765 Materiais: Pintura acharoada a verde e ouro Técnica: Acharoado Dimensões (cm): Altura: 277 cm   Fonte:http://www.raffetyclocks.com/antique-clocks/d/antique-chinoiserie-quarter-chiming-longcase-clock-by-john-monkhouse-london/129724   7.3 Instrumentos musicais   Atentemos agora aos instrumentos musicais, uma categoria de objetos cuja função, características materiais e plásticas nos remetem para o consumo de objetos artísticos. É que 

http://www.raffetyclocks.com/antique-clocks/d/antique-chinoiserie-quarter-chiming-longcase-clock-by-john-monkhouse-london/129724
http://www.raffetyclocks.com/antique-clocks/d/antique-chinoiserie-quarter-chiming-longcase-clock-by-john-monkhouse-london/129724
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além de os instrumentos musicais serem por inerência um suporte através do qual a música é executada, eles são um produto da arte da manufactura, produzidos por artífices especializados que, além das particularidades sonoras, se preocupam com a estrutura que protege a mecânica, muitas vezes decorada e transformada sob os domínios da pintura e escultura, tornando-os objetos decorativos e, como tal, apreciados pelo seu valor ornamental. A própria praxis dos artífices marcarem a sua obra através de inscrições com o seu nome, data, local de construção e número acentua, em certo sentido, o caráter artístico e único dos instrumentos musicais.   7.3.1 Difusão social dos instrumentos musicais     À semelhança do que temos feito para outro tipo de objetos, debruçar-nos-emos sobre a difusão social dos instrumentos musicais. É preciso ter em conta que a posse de instrumentos não é condição sine qua non da prática musical, dado que, no limite, os instrumentos podiam ser adquiridos por pura ostentação. Da mesma forma, a posse de instrumentos musicais em casa não constituía o único laço possível entre os cidadãos e a música. Era possível ouvir música na igreja, na ópera, nas assembleias e academias. A este propósito importa lembrar que, embora instituído apenas no final do século XVII, o concerto público desenvolveu-se com sucesso por toda a parte.957  Ainda assim, o enfoque é pertinente na medida em que permite uma aproximação à difusão social da prática musical e à evolução da estética e do gosto na sociedade em questão, contribuindo para o entendimento do domínio tecnológico, do contexto social e cultural no período em análise.  Nesta matéria, destacamos, em primeiro lugar, que apenas 9% dos inventários que constituem a nossa amostra incluiu a descrição de objetos construídos com o propósito de produzirem música.958 Importa também relevar que a percentagem de agregados que possuía pelo menos um instrumento musical aumentou de forma considerável do primeiro para o segundo período de análise. Enquanto entre 1755-1792 a percentagem se situava nos 4%, entre 1793-1836 este valor aumenta duas vezes, situando-se nos 12% (Cf. Quadro 28).                                                   957 Roland de Candé, História Universal da Música (Porto: Afrontamento, 2003-2004), vol. 1, 556. 958 Esta percentagem coloca Lisboa à frente da cidade de Paris ao nível da presença de instrumentos nos interiores domésticos. Annik Pardailhé-Galabrun estimou que na capital francesa, nos séculos XVII e XVIII, excluindo os músicos e os fabricantes de instrumentos, apenas 4,5% dos agregados possuíam instrumentos. Annik Pardailhé-Galabrun, The Birth…, 191. 
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Quadro 28 - Frequência e percentagem de indivíduos com instrumentos musicais   Período Total 1755-1792 1793-1836 N.º de indivíduos com instrumentos musicais 6 26 32 Total de indivíduos 153 222 375 % 4 12 9  Fonte: 375 inventários post mortem, Letras A e V.   A aplicação do Teste do Qui-quadrado mostrou haver uma correspondência entre a presença de instrumentos musicais e o período a que se reporta o inventário. Esta relação e o facto de o crescimento ser expressivo constituem indícios de um maior interesse dos agregados pelo lazer em geral e pela música em particular. Podemos afirmar também que, do primeiro para o segundo período de análise, a prática da música se terá expandido do ponto de vista social pois, como veremos, a partir de 1793, é mais fácil encontrar um instrumento musical na habitação de um artesão, comerciante ou elemento ligado aos transportes e administração.  Refira-se ainda que a esmagadora maioria dos agregados cujo inventário incluiu louvação de artefactos destinados a produzir sons musicais possui apenas um instrumento. Constituem exceção os inventários de António Peixoto de Almeida e Silva, falecido em 1790, que possuía um cravo e um manicórdio; António Pereira, com loja de bebidas no Cais de Santarém, falecido em 1811, que declarou dois cravos de penas; Vicente Mazzioti, cônsul de Nápoles, falecido em 1812, que incluiu um bandolim e duas rabecas; António Lúcio Cordeiro de Araújo Feio, negociante e cavaleiro da Ordem de Cristo, falecido em 1818, que tinha dois pianofortes; Alberto Magno Vieira de Faria, escrivão reformado do Arsenal Real da Marinha e oficial da Secretaria do Conselho da Fazenda, falecido em 1827, que possuía uma guitarra e um bandolim e, finalmente, António Xavier Machado e Cerveira, com fábrica de órgãos no Terreiro Velho, falecido em 1828, que declarou dois pianofortes.959  Atentemos agora à difusão dos instrumentos, tendo em conta a frequência e percentagem da sua presença em função das categorias socioprofissional e socioeconómica (Cf. Quadro 29).                                                  959 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 141, n.º 1; Letra A, maço 40, n.º 1; Letra V, maço 6, n.º 1; Letra A, maço 114, n.º 2; Letra A, maço 69, n.º 6; Letra A, maço 152, n.º 1. Este último foi o inventário onde encontrámos mais instrumentos musicais, uma vez que, além dos dois pianosforte para uso pessoal, são inventariados na fábrica de órgãos no Terreiro Velho de António Xavier Machado e Cerveira, três órgãos, um dos quais apenas iniciado, e três realejos. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 152, n.º 1. 
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 Quadro 29 - Frequência da posse de instrumentos musicais em função das categorias socioprofissional e socioeconómica  Categoria socioprofissional  Categoria socioeconómica  A Grupo Popular  B Grupo intermédio tendencialmente remediado  C Grupo intermédio remediado  D Grupo intermédio rico  E Grupo intermédio  Tendencial mente muito rico F Grupo intermédio muito rico  G Fidalgos e altos dignitários   N.º total   % Total Agricultores/ Pescadores  N.º inv. com i. musicais - - - - - - - - 0% N.º inv. total 2 1 - - - - - 3 Criados  N.º inv. com i. musicais - - - - - - - - 0% N.º inv. total 9 - - - - - - 9 Proprietários  N.º inv. com i. musicais - - - - - 1 - 1 13% N.º inv. total - 2 1 1 - 3 1 8 Artesãos  N.º inv. com i. musicais 1 1 - 1 - 1 - 4 4% N.º inv. total 35 18 19 12 6 8 - 98 Comerciantes (lojistas) N.º inv. com i. musicais - 1 1 - - 2 - 4 4% N.º inv. total 15 13 21 14 13 14 - 90 Exército  N.º inv. com i. musicais - - 1 - - - 2 3 17% N.º inv. total 1 3 4 2 2 1 5 18 Transportes  N.º inv. com i. musicais - - - 1 - - - 1 5% N.º inv. total 4 10 1 1 3 - - 19 Administração N.º inv. com i. musicais - 1 - 4 1 1 1 8 19% N.º inv. total 4 13 5 7 6 4 3 42 Profissionais liberais  N.º inv. com i. musicais - 1 - - - 1 2 4 10% N.º inv. total 2 10 9 6 1 1 12 41 Negociantes N.º inv. com i. musicais - - - 1 2 4 - 7 15% N.º inv. total - 3 7 7 8 22 - 47 Total N.º inv. com i. musicais 1 4 2 7 3 10 5 32  N.º inv. total 72 73 67 50 39 53 21 375 % inv. com i. musicais 1 6 3 14 8 19 24 9  Fonte: 375 inventários post mortem, Letras A e V.  A análise do quadro põe em evidência as diferenças que opunham os grupos socioprofissionais relativamente à posse de instrumentos musicais. Por um lado, os grupos 
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socioprofissionais dos agricultores e pescadores, bem como o dos criados encontravam-se totalmente excluídos deste tipo de consumo. Por outro, no grupo dos artesãos, dos indivíduos ligados aos transportes e comerciantes (retalhistas), apenas 4% a 5% dos agregados possuía instrumentos musicais. Importa, contudo, destacar o perfil diferenciado da maioria dos indivíduos destes três últimos grupos socioprofissionais, que tinha instrumentos musicais.  Dos quatro artesãos, um corresponde a António Xavier Machado e Cerveira, com fábrica de órgãos no Terreiro Velho, falecido em 1828, que detinha, como vimos, dois pianosforte. Trata-
se, segundo Ernesto Vieira, “[d]o mais notavel organeiro portuguez e que maior quantidade de 
trabalho produziu”, cujo processo de ascensão social vale a pena aqui destacar.960 Nascido em 1756 em Tamengos, concelho de Anadia, António Xavier Machado e Cerveira era filho do escultor e organeiro Manuel Machado Teixeira (1711-1787) e da sua terceira esposa, Josefa Luísa Cerveira, e irmão do escultor Machado de Castro.961 No âmbito do seu processo de ascensão social salientamos o facto de logo após a morte do pai, os filhos António Xavier Machado e Cerveira e Francisco Xavier Machado e Cerveira terem pedido carta de brasão de armas de nobreza e fidalguia, para honrar os Machados e os Cerveiras.962 Em 1791, António Xavier Machado e Cerveira ocupou o lugar de organeiro da Santa Igreja Patriarcal e, em 1804, alcançou a insígnia da Ordem de Cristo. A 11 de abril de 1815, foi nomeado sargento-mor de Ordenanças                                                  960 Ernesto Vieira, Diccionario Biographico de Musicos Portuguezes (Lisboa: s/ed., 1900), vol. II, 52. Sobre os aspetos técnicos e artísticos da obra de António Xavier Machado e Cerveira, leia-se a entrada “Machado e Cerveira 
(António Xavier)” no Diccionario Biographico de Musicos Portuguezes, de Ernesto Vieira, que, até 1990, constituiu a única fonte informativa de relevo sobre a vida e obra deste organeiro. A partir de 1990, a produção artística de Machado e Cerveira voltou a chamar a atenção de vários especialistas, como o mestre organeiro Dinarte Machado, que salientou a especificidade portuguesa na construção de órgãos, em geral, e a unicidade das construções de Machado Cerveira, em particular; do mestre organeiro António Simões, que explicou a relevância de Machado e Cerveira enquanto organeiro e o seu papel na diferenciação da organaria portuguesa dentro do contexto ibérico, equiparando o papel deste construtor de órgãos ao do irmão, o escultor Machado de Castro, na História da Arte 
Portuguesa. Ana Paula Tudela, “Genealogia socioprofissional de uma famìlia de escultores e organeiros dos sécs. XVIII e XIX: Os Machados - Contributo para o estudo das Artes e Ofìcios em Portugal”, Anais (Série História), Universidade Autónoma de Lisboa, vols. XI-XII (2007-2008): 97-164; António Simões, “António Xavier Machado e 
Cerveira e a sua influência na organaria portuguesa, da 2.ª metade de século XVIII”, Ars Lusitana Organi (1996): 15-26. Disponível em: http://www.apao.pt/noticias/revista/dez96/dez96_mach_cerveira.htm#topo consultado a 11 de novembro de 2016. Ana Paula Tudela destacou a produtividade do organeiro, uma vez que, é sabido, entre 1781 e 1828, data da morte António Xavier Machado e Cerveira, este tinha construído mais de 100 órgãos que tiveram 
como destino o continente, as ilhas e o Brasil. Ana Paula Tudela, “Genealogia…, 97-164. Os aspetos técnicos e artísticos da obra de António Xavier Machado e Cerveira foram também estudados por José Nelson Leonardo Cordeniz, que inventariou e estudou os órgãos de tubos do organeiro nos Açores. José Nelson Leonardo Cordeniz, 
“Os Órgãos de Tubos de António Xavier Machado e Cerveira nos Açores” (tese de mestrado, Lisboa, Universidade Nova de Lisboa, 2010). 961 Sobre o percurso geográfico, as ligações familiares, a evolução profissional e a ascensão social da família dos Machados, mais concretamente, Manuel Machado Teixeira e seus filhos, o escultor Joaquim Machado de Castro e o organeiro António Xavier Machado e Cerveira, leia-se Ana Paula Tudela, “Genealogia…, 97-164. 962 Ana Paula Tudela, “Genealogia…, 124. 
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do Couto de Aguim, embora continuasse a viver e trabalhar em Lisboa, mais precisamente no edifício dos Duques de Bragança, na Rua do Tesouro Velho, atual Rua António Maria Cardoso. Machado Cerveira casou em 1822, aos 66 anos de idade, com Maria Isabel da Fonseca, de 29 anos, filha de um negociante bem estabelecido, dotada pelo pai com 10 000 000 réis e, pelo noivo, com 8 000 000 de réis.  O segundo artesão que possuía instrumentos musicais é Vicente Ferreira, mestre dourador, casado com Dona Ana Joaquina que, à data do falecimento, em 1831, tinha um pianoforte inglês muito usado, avaliado em 38 400 réis, sendo dono de um património estimado em 3 644 811 réis (1750 = 2 603 436 réis).963  O terceiro artesão é António dos Santos Guerra, mestre de obras, falecido em 1806, cujo inventário incluiu a descrição de um saltério, avaliado em 1 000 réis. O inventário compreende no rol das dívidas ativas o montante de 16 000 réis relativo ao salário de um ano a ser pago pelas 
“Obras Publicas”.964 Sobressai no perfil deste indivíduo não tanto os 1 824 938 réis (1750 = 655 905 réis) em que é estimado o seu património, mas sobretudo o vínculo deste artesão especializado com a administração régia.  Entre os artesãos temos ainda Apolinária Maria, falecida em 1782, casada com António Teixeira de Mendonça Corte Real, com loja de confeiteiro, que possuía uma rabeca avaliada em 720 réis. Este caso constitui uma exceção ao quadro geral de perfil diferenciado que temos vindo a destacar nos artesãos proprietários de instrumentos. Neste caso, o agregado não se destaca nem pelo património, estimado em 383 295 réis, nem pela função desempenhada, claramente associada às artes mecânicas.965 Merece apenas destaque o facto de estar relacionada com o trabalho do açúcar, ou seja, à produção de bens relativamente diferenciados. Porém, este caso reveste-se de grande importância por mostrar que mesmo elementos das camadas populares poderiam ter instrumentos musicais em casa.  Entre os elementos ligados aos transportes temos António Rodrigues Pessoa, capitão de navios e piloto, casado com Dona Ana Maria Rosa Pessoa, falecido em 1812, que, à data de inventário, possuía um cravo de martelos, avaliado em 12 000 réis, e um património estimado em 11 541 119 réis (1750 = 3 297 348 réis).966 Esta ocupação, à luz do que vimos anteriormente, tem um caráter diferenciado, uma vez que normalmente era integrada pela tratadística no âmbito                                                  963 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra V, maço 4, n.º 3. 964 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 132, n.º 12. 965 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 119, n.º 7. 966 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 81, n.º 3. 
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da difusa noção de nobreza civil.  No caso dos comerciantes, enquanto nos agregados ligados ao comércio a retalho apenas 4% dos inventários indica a presença de instrumentos musicais, nos negociantes, esta percentagem sobe para 15%, correspondendo mesmo a um dos grupos onde esta percentagem é mais alta. Vale a pena lembrar que, tal como os capitães de navios, os negociantes de grosso trato eram, por norma, enquadrados pelos tratadistas na noção de nobreza civil. Além dos negociantes, os restantes comerciantes que tinham instrumentos são Ana Vitória Joaquina de Andrade, viúva de Feliciano de Oliveira Braga, com loja de mercadorias de lã e seda, que declarou um cravo de penas, louvado em 33 600 réis, e uma fortuna avaliada em 12 246 447 réis (1750 = 8 274 626 réis); Alexandre Lourenço de Magalhães, com loja de lençaria, falecido em 1800, com saltério pequeno muito usado, avaliado em 960 réis, e um património estimado em 30 785 078 réis (1750 = 16 187 968 réis); e António Pereira, com loja de bebidas, casado com Ana Teresa, falecido em 1811, que declarou dois cravos de penas, um avaliado em 30 000 réis  e o outro em 38 400 réis. Refira-se que António Pereira deixou um património avaliado em 4 965 831 réis (1750 = 1 805 757 réis).967 O quadro traçado deixa claro que os comerciantes proprietários de instrumentos se destacam pelo facto de serem na sua maioria negociantes. Quando não se enquadram na categoria de grosso trato demarcam-se, ainda assim, pelo volume do seu património.   A presença destes objetos teve maior expressão entre os indivíduos ligados à administração e exército e, embora em menor escala, entre os proprietários e profissionais liberais. Assim, a análise da difusão dos instrumentos musicais em função da categoria socioprofissional mostrou que, embora houvesse apreciadores de música em quase todas as camadas da sociedade, a prevalência da presença de instrumentos musicais é mais evidente nos agregados onde o anátema da mecânica ou não existe ou está bastante diluído e difuso. Nos outros grupos, como transportes, artesanato e comércio, a presença é mais residual. A análise circunstanciada do perfil dos proprietários mostrou que, nestes grupos, os agregados se destacavam pela riqueza e, muitas vezes, pelo facto de a sua ocupação ter um caráter diferenciado, associado na tratadística à difusão noção de nobreza civil. Importa ainda realçar que quando analisamos a evolução da presença de instrumentos musicais nas diferentes categorias socioprofissionais nos dois períodos em análise, constatámos                                                  967 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 34, n.º 4; Letra A, maço 40, n.º 4; Letra A, maço 40, n.º 1. 
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que, com exceção dos proprietários, esta aumentou em todos os grupos, em particular, no grupo dos indivíduos ligados à administração, aos transportes, bem como no dos negociantes. Refira-se ainda que a propriedade de instrumentos musicais parece estar também relacionada com a categoria socioecónomica. A análise do Quadro 29 permite captar uma correspondência estatisticamente significativa entre estas duas variáveis. Através da sua análise verificámos que enquanto no grupo socioeconómico menos favorecido (A) a percentagem de indivíduos detentores de instrumentos era de 1%, nos grupos intermédios tendencialmente remediado e remediados (B e C) era de 3 a 6%, no rico, tendencialmente muito rico e muito rico, situava-se entre os 8 e os 19% (D, E e F), enquanto no dos fidalgos e altos dignitários a percentagem era equivalente a 24%. Sobre o perfil dos proprietários de instrumentos podemos dizer que eram frequentemente pessoas não só com algum poder de compra, sendo capazes de adquirir bens não essenciais, mas também com um nível cultural elevado uma vez que, como se sabe, tocar um instrumento requeria, ontem como hoje, tempo livre e, em princípio, alguma instrução para se ser capaz de ler música. Que instrumentos foram encontrados nos interiores domésticos? Quais os que parecem gozar de maior popularidade? Para podermos responder a estas questões procedemos à construção do Quadro 30 que sistematiza o número de instrumentos musicais descritos nos inventários. Da sua análise é possível concluir que a maioria dos instrumentos avaliados nos inventários corresponde a instrumentos de tradição erudita com prevalência de instrumentos pertencentes à classe dos cordofones, isto é, instrumentos cujo som é produzido por meio de cordas.968 Os dados põem em evidência uma clara hegemonia deste tipo de instrumentos.969 Da sua leitura é possível inferir o domínio de dois tipos em particular, o cravo (Figura 53), seguido do pianoforte (Figura 54).                                                      968 Esta categoria tem em conta o sistema de classificação de instrumentos musicais Hornbostel-Sachs que associa os instrumentos por grupos específicos, de acordo com os princípios físicos que regem o modo como os instrumentos produzem som. Sobre este sistema de classificação, leia-se Luís L. Henrique, Instrumentos…, 15-19. 969 Neste caso, as proporções são bastante diferentes das encontradas por Annik Pardailhé-Galabrun na cidade de Paris, uma vez que a autora encontra mais instrumentos de corda do que de tecla. Annik Pardailhé-Galabrun, The 
Birth…, 191. 
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Quadro 30 - Frequência dos instrumentos musicais em função da categoria e tipo   Categoria  Tipo de instrumento  N.º   Valor médio  (réis)  Valor mínimo  (réis)  Valor máximo  (réis)      Cordofones Cravo970 16 25 100 5 600 60 000 Pianoforte971 10 91 155 12 000 216 000 Manicórdio 1 3 200 3 200 3 200 Bandolim 2 1 000* 400* 1 600 Rabeca 3 1 840 720 2 400 Saltério 2 980 960 1 000 Guitarra 1 400* 400* 400* Viola (caixa) 1 ** ** ** Aerofones Órgão 2 59 200972 12 800 105 600 Total 39 _ _ _  OBS.: * Valor aproximado, assumindo que, na entrada em que são avaliados um bandolim e uma guitarra em conjunto, os dois instrumentos são equiparáveis em valor. ** Não é possível avançar o valor, uma vez que no inventário os louvados apenas referem uma caixa de viola, com a agravante de ser avaliada juntamente com duas caixas de cabeleira.  Fonte: 39 inventários post mortem, Letras A e V.                                                   970 Inclui as designações “cravo” e “cravo de penas”. 971 Inclui as designações “piano”, “piano forte” e “cravo de martelos”, uma vez que, em Portugal, no século XVIII, o 
pianoforte era também conhecido como “cravo de martelos”, para o distinguir do “cravo de penas”. A denominação 
“cravo de martelos” alude à similitude ao nìvel da forma e dimensões que este novo instrumento tem com o cravo (Cf. Figura 53 e Figura 54) e ao nome gravecembalo col piano e forte, ou cimbalo di martelletti que o seu inventor escolheu para batizar o novo instrumento, designação também usada em Itália no século XVIII. De facto, o cravo de martelos corresponde ao tipo de instrumento desenvolvido entre 1698 e 1700 pelo florentino Bartolomeo Cristofori, cujo princípio de produção acústica radica na percussão das cordas por martelos, permitindo produzir nuances e variar o nível dinâmico. Este instrumento não deve ser visto como um antepassado elementar e incipiente do piano atual. O pianoforte desenvolvido por Bartolomeo Cristofori demonstra grande maturidade, possuindo os principais elementos do moderno piano, como sejam martelos que percutiam as cordas, um sistema de escape dos martelos para que uma nota pudesse ser repetida e abafadores que caíam sobre a corda mal a tecla era libertada. Apesar disso, só a partir de 1855 o piano apresenta a configuração atual. Luís L. Henrique, Instrumentos Musicais (Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 4.ª ed., 2004), 180 e 213-214; Ficha de inventário do piano de mesa de Collard and Collard do Museu da Música. Disponível em http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=40377 Consultada a 10 de novembro de 2015. Ficha de inventário do cravo de martelos Henrique Van Casteel do Museu da Música. Disponível em: http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=39869 Consultada a 10 de novembro de 2015. 972 A comparação de valores pelos quais foram avaliados os dois órgãos com os fabricados por António Xavier Machado e Cerveira e que constam do seu inventário levam-nos a concluir que estes dois instrumentos são, com grande probabilidade, órgãos de armário ou portativos. 

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=40377
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  Figura 53 - Cravo  Autor: Desconhecido Local de Execução: Itália? Portugal? Datação: Século XVIII Materiais: Madeira de conífera, osso, pena de ave, metal e pinho Dimensões (cm): Altura: 21,2; largura: 69,8; 20,9; comprimento: 108,8  Fonte: http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=40817        Figura 54 - Cravo de martelos  Autor: Henrique Van Casteel (1722- 1790) Local de Execução: Portugal Datação: 1763 Materiais: Caixa e tampa em madeira de conífera, com o interior em macacaúba e pau-santo Dimensões (cm): Altura: 220; largura: 870; 248; comprimento: 2270  Fonte: http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos /ObjectosConsultar.aspx?IdReg=39869      

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=40817
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No âmbito dos cordofones, mas com menor representação, estava também a rabeca,973 o bandolim, o saltério,974 a viola975 e o manicórdio976. Para além desta, estava representada apenas a classe dos aerofones, com dois órgãos. O primeiro, pequeno, de caixa, afinado e muito bem conservado, da autoria do Mestre Cunha, pertencia ao Patriarca António Xavier de Miranda Henriques, falecido em 1815, tendo sido estimado em 105 600 réis. O segundo consistia num órgão com caixa de madeira de mogno (em cima de uma banquinha), feito na Alemanha, que era propriedade de Ana Vitória, casada com Manuel José Correia Lima, negociante. Este segundo órgão foi avaliado em 12 800 réis.977 Não deixa de constituir motivo de estranheza a abissal diferença entre o valor de estimação de um e de outro instrumento. Se tomarmos como indicador os dados dos inventários podemos afirmar que os cordofones estão em voga no século XVIII e inícios do século XIX, e, dentro destes, os instrumentos de teclado têm primazia sobre os instrumentos de cordas strictu sensu. No entanto, é também de admitir que o número de instrumentos esteja sub-representado e que muitos dos instrumentos de cordas, em geral, menos valiosos do que os de teclado não tivessem sido considerados relevantes para efeitos de inventário. Aliás, tendo em conta o valor pelo qual foram avaliados os diferentes instrumentos, é possível estabelecer uma fronteira clara entre os instrumentos de tradição erudita, em maior número e bastante valorizados pelos louvados, como sejam o cravo, o piano, o órgão e o manicórdio, instrumentos de prestígio e fora do alcance de muitos, e todos os outros, maioritariamente de tradição popular, em menor número e pouco valorizados. De facto, de todos os instrumentos aqueles que mais se destacaram foram os cravos, estimados, em média, em 25 100 réis; os órgãos, em 59 200 réis; e os pianos, em 91 155 réis. Alguns pianos foram estimados por cifras verdadeiramente exorbitantes. O inventário de António Lúcio Cordeiro de Araújo Feio, negociante e cavaleiro da Ordem de Cristo, por exemplo, incluiu a descrição de um pianoforte “de bom autor”, avaliado em 216 000 réis. O inventário de António Xavier Machado e Cerveira, várias vezes aqui referenciado, incluiu dois pianofortes do                                                  973 Também designado por “rebeca” ou “arrabeca”, corresponde a um instrumento que consta de quatro cordas tangidas por um arco. Rafael Bluteau, Vocabulário…, vol. 7, 81; António Moraes e Silva, Diccionario…, vol. 1, 183 e vol. 2, 545. 974 Instrumento musical de dez cordas. António Moraes e Silva, Diccionario…, 1813, vol. 2, 524. 975 Instrumento musical de cinco cordas. Rafael Bluteau, Vocabulário…, vol. 8, 508; António Moraes e Silva, 
Diccionario…, 1813, vol. 2, 855. 976 Também conhecido como monocórdio, trata-se de um instrumento musical de cordas de metal e teclado, menor que o cravo, a espineta e o pianoforte. Este instrumento tem 49 ou 50 teclas e 70 cordas que descansam em cinco cavaletes, cobertas com tiras de pano para abafar o som. Rafael Bluteau, Vocabulário…, vol. 5, 295; António Moraes e Silva, Diccionario…, 1813, vol. 2, 260. 977 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 39, n.º 8. 
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autor Axcton(?), estimados em 240 000 réis. Independentemente da diferença que separa o valor médio pelo qual são estimados cravos, pianos e órgãos, não podemos negar tratarem-se em todo o caso de montantes bastante elevados, tornando estes objetos indicadores do estatuto social e do poder económico dos seus proprietários.  É também importante sublinhar que a análise da evolução da posse de instrumentos musicais pôs em evidência o impacto da moda e da mudança dos gostos musicais. A análise da prevalência dos cravos mostrou que este instrumento esteve presente nos interiores domésticos até ao final do século XVIII, mas no século seguinte tendeu a desaparecer. Com efeito, a esmagadora maioria (88%) destes instrumentos faziam parte do recheio das habitações dos inventários realizados até 1813, sendo notório que, na maioria das entradas onde se fez referência ao seu estado de conservação, estes foram descritos como usados, muito usados ou velhos. O primeiro cravo de martelos, designação equivalente a pianoforte, surgiu no inventário de bens de Ana Rosa Joaquina Mascarenhas, casada com Joaquim José Rodrigues Pereira, negociante de praça da cidade de Lisboa, falecida em 1798, e foi descrito como usado e louvado em 28 800 réis.978 A este propósito, importa lembrar que, segundo Luís L. Henrique, as origens do pianoforte remontam, aos finais do século XVII e inícios do século XVIII. No entanto, só a partir de 1770 o instrumento conhece uma rápida expansão.979 Na nossa amostra notámos que a partir de 1798 o pianoforte passou a disputar terreno com o cravo, igualando-o em número de ocorrências entre essa data e o ano limite da nossa observação, e assumindo a hegemonia a partir de 1813, data a partir da qual foram declarados nove pianos por contraposição com apenas dois cravos. Por acarretarem alterações na sonoridade e nível tímbrico, estas mudanças são obviamente sintomáticas da alteração do gosto.  O instrumento mais popular entre os membros do exército, administração, profissionais liberais, proprietários e comerciantes (retalhistas) era o cravo, que manifestavam assim preferência por instrumentos mais refinados e de tradição erudita. Já os artesãos, negociantes e famílias, cujo cabeça de casal estava ligado aos transportes, privilegiavam o piano. Daqui se poderá inferir uma maior permeabilidade em relação à inovação a que parecem ser mais atreitos agregados ligados a estas três atividades profissionais.  Relativamente à origem e local de fabrico destes instrumentos são mencionados dois pianosforte ingleses, um francês e um órgão feito na Alemanha. A produção nacional é                                                  978 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 37, n.º 2. 979 Luís L. Henrique, Instrumentos…, 210 e ss. 
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especificamente referenciada no caso de um cravo produzido por João Baptista Antunes980 e de 
um órgão construìdo pelo “mestre Cunha”.981 Uma das características que chamou à atenção nos instrumentos musicais foram os materiais usados na sua construção e decoração. Nesta matéria vale a pena referir que os cravos eram, na maioria das vezes, pintados de verde e os pianos, frequentemente, construídos em mogno. Alguns instrumentos apresentavam uma exuberância ornamental associada ao estatuto do proprietário e ao do próprio construtor, refletindo-se certamente no valor final do objeto. Os elementos decorativos podiam consistir em guarnições de metal, como no caso do pianoforte de António Lúcio Cordeiro de Araújo Feio, construído em mogno e guarnecido de bronze dourado; embutidos de madeiras de diferentes cores, como nos dois pianosforte de António Xavier Machado e Cerveira de caixa de mogno com faixas pretas de guarnição; ou na introdução de 
elementos pictóricos, como o cravo “pintado de ornato com seu painel de figuras” que entrou à colação no inventário de Dona Catarina de Sena Rosa.982 O facto de quatro dos instrumentos serem descritos com a sua respetiva “capa de 

carneira” e um “coberto de pano verde” mostra o cuidado e atenção de que era alvo a sua preservação, o que não será de estranhar, desde logo pelo potencial impacto que vários fatores ambientais tinham na afinação dos instrumentos. Apesar da nossa análise se ter polarizado até aqui em torno da propriedade de instrumentos, é preciso ter em conta que a sua posse não constitui o único indício de interesse pela música. O inventário de António Teixeira dos Santos, com loja de mercearia na Rua dos                                                  980 João Baptista Antunes foi membro de uma família de conhecidos construtores de cravos e pianofortes que trabalharam, em Lisboa, durante os séculos XVIII e XIX. Neto de Manuel Antunes e, possivelmente, bisneto ou 
sobrinho neto de Joaquim José Antunes. Gerhard Doderer, “Antunes”, in The Harpsichord and Clavichord: Encyclopedia of Keyboard Instruments, ed. Igor Kipnis (Nova Iorque: Routledge, 2007), 8. 981 Poderá ser Filipe da Cunha, seu filho, João da Cunha ou o neto, Leandro José da Cunha. Filipe da Cunha, nasceu na região do Minho ou da Galiza, mas fixou-se em Lisboa, em cerca de 1700, onde foi mestre organeiro, fundando uma oficina nas imediações da baixa lisboeta, que funcionou entre cerca de 1700 e 1819. A oficina dos Cunhas foi 
dirigida pelas três gerações da mesma famìlia. Ana Paula Tudela, “Os mestres organeiros Cunhas e o órgão que a abadessa D. Córdola Francisca mandou fazer em 1741 para o coro de cima do mosteiro de São Bento de Cástris”, comunicação proferida na Residência Cisterciense - S. Bento de Cástris a 20 de setembro de 2014, 1-17. Disponível em: www.academia.edu/18220384/Os_mestres_organeiros_Cunhas_e_o_órgão_que_a_abadessa_D._Córdola_Francisca_mandou_fazer_em_1741_para_o_coro_de_cima_do_mosteiro_de_São_Bento_de_Cástris consultada em 29 de maio de 2017. Assim, neste caso, a designação genérica de “Mestre Cunha” torna difìcil a identificação específica do autor. É possível que, sendo o inventário onde o órgão foi mencionado realizado em 1815 e constando da descrição a referência de que o Mestre Cunha era já falecido, se trate do neto, Leandro José da Cunha. Para exemplos de órgãos portativos sobreviventes, construídos pelos três organeiros desta família, veja-se, Ana Paula 
Tudela, “Os mestres organeiros…, 7. 982 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 52, n.º 6. 
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Ourives da Prata, casado com Dona Gertrudes Maria de Jesus, e com uma fortuna estimada em 9 638 915 réis (1750 = 6 171 235 réis) incluiu a avaliação de uma peça de mobiliário que pode ser vista como indicador da prática musical no interior doméstico. Com efeito, a lista de móveis 
inclui uma “estante para serviço de livros ou de papel de música”, usada e avaliada em 1 200 réis. A relação de bens de António Gomes Lourenço, lente de Cirurgia do Hospital de São José, por sua vez, incluiu na lista de livros a referência a “Hum Jachinii Opera” que pode corresponder à obra Sonate a violino e violoncello, et a violoncelo solo per camera, Opera prima de Guiseppe Jachini.983 A confirmar-se, este facto poderá ser perspetivado como revelador de interesse pela cultura musical por parte dos elementos que compunham este agregado.  Sobre os elementos que constituíam o núcleo familiar e a sua relação com a música, importa referir que eram muitas vezes as mulheres e filhas quem, no seio dos agregados, mais usufruía dos instrumentos, por serem elas quem, à partida, dispunha de mais tempo livre no interior do espaço doméstico. Não é certamente por acaso que no Retrato do Duque de Palmela e família, o elemento central representado sentado em frente a um piano corresponde a uma figura feminina (Cf. Figura 55).  Esta pintura é também relevante porque nos remete para a localização dos instrumentos no interior doméstico que parecem associados a espaços sociais, remetendo para o papel destes artefactos ao nível da socialização e entretenimento. Dados de outros inventários reforçam esta ideia. Referimo-nos às relações de bens coligidas e transcritas por Jorge Pedreira que se demarcam das demais por corresponderem aos poucos inventários em que os móveis são descritos segundo as divisões da casa. No interior da casa do negociante José da Cruz Miranda, na Rua de São Paulo, por exemplo, constatámos que o inventariado possuía um cravo e que este se situava na “Casa da Varanda” contìgua à “Casa de Jantar”. Compunham o recheio daquele compartimento, entre outros móveis, 12 tamboretes e uma banca de jogo, peças que fazem adivinhar a função eminentemente social daquela divisão da casa. Também na nossa amostra temos a presença de instrumentos numa quinta que, em princípio, correspondia a uma segunda habitação, muitas vezes conotada com um espaço de recreio.984                                                    983 Bolonha, c.1700. Cf. Catalogue des Livres Rares en partie des XVe et XVIe Siècles Composant la Bibliothèque Musicale de M. Gaetano Gaspari (Paris : L. Potier Libraire, 1862). 984 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 45, n.º 2. 



 
386  

Figura 55 - Retrato do Duque de Palmela e família.     Fonte: Ferdinand Krumholz, 1847, óleo s/ tela, 145x182 cm, coleção particular, in Maria Antónia Pinto Matos; Maria de Sousa e Holstein Campilho, coord., Uma família de coleccionadores: poder e cultura: antiga coleção Palmela (s.l.: Casa Museu Dr. Anastácio Gonçalves, 2001), 166.  7.4 Pinturas e estampas   Passemos agora à análise das pinturas e estampas.985 Esta categoria de bens responde, ontem como hoje, à necessidade de fruição artística. No entanto, mais do que atualmente, uma vez que vivemos submergidos quotidianamente numa enxurrada de imagens, as pinturas e gravuras desempenharam no passado um papel importante como fonte de informação. Senão vejamos: numa altura em que o conhecimento das realidades distantes era essencialmente transmitido através de relatos orais, a multiplicação e difusão das imagens através dos diferentes processos de produção e reprodução, permitiu a muitos o conhecimento visual do mundo e dos                                                  985 Optámos pela designação estampa em detrimento de gravura, porque nas técnicas mecânicas de abrir gravuras, ao suporte, geralmente uma placa de cobre, lisa e polida, onde se traça o desenho, e que serve de matriz para a impressão em papel ou em qualquer outro material, dá-se o nome de gravura e às ilustrações obtidas a partir da matriz, estampas. 
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seus protagonistas. Permitiu ao súbdito conhecer o rosto do seu rei, ao homem do campo espreitar a cidade e ao da cidade espreitar o campo. Permitiu a todos e de uma forma geral conhecer outros mundos, outros homens e outros costumes. Por outro lado, alguns testemunhos mostram que, mais do que uma afeição pela arte em si, ou uma fonte de conhecimento, as pinturas e estampas estavam eminentemente relacionadas com a religião. Muitos agregados decoravam as suas habitações com pinturas e estampas nas quais se representavam diversos motivos de natureza religiosa, como santos, a virgem, a sagrada família ou outras cenas bíblicas, que correspondiam às suas devoções.986  Não é certamente por acaso que o surgimento da gravura, que remonta ao fim da Idade Média, esteve estreitamente ligado aos fins didáticos da Igreja.987  7.4.1  A difusão das pinturas e estampas   Analisemos primeiramente os dados do Quadro 31 que faculta uma imagem da proporção de indivíduos dos diferentes grupos socioeconómicos que detinham pelo menos um item destas categorias de bens. Para o efeito consideraram-se todos os itens descritos sob a denominação de painéis,988 lâminas,989 estampas, registos, quadros, retábulos ou retratos. Não procedemos à destrinça entre pinturas e estampas porque aos inventários nem sempre deixam claro quando estamos diante de um ou outro tipo.                                                      986 Natalia González Heras, “La vivienda doméstica española del siglo XVIII según los relatos de viajeros británicos”, Tiempos Modernos, vol. 7, n.º 21 (2010): 14. Sobre a produção de registos de santos, ou seja, as estampas religiosas avulsas que representam variados temas do Antigo e Novo Testamentos, bem como santos, em Portugal, neste período, leia-se Camila Fernanda Guimarães Santiago, “Os registos…, 121-135. De acordo com a autora, estes 
registos, “geralmente, não veiculavam invenções iconográficas, mas inseriam-se em cadeias de imagens na medida em que eram cópias de outras gravuras, por vezes mesmo contrafações de outros Registos, ou de pinturas”. Camila Fernanda Guimarães Santiago, “Os registos…, 121. 987 Camila Fernanda Guimarães Santiago, “Os registos de santos portugueses: produção, circulação e usos”, Sæculum, n.º 28 (2013): 121. 988 Painel designa uma pintura a óleo ou a têmpera, sobre diferentes matérias, como pano, cobre e tábua. António de Moraes Silva, Dicionário…, vol. 2, 383. 989 Lâmina designa uma chapa de cobre com pintura. Rafael Bluteau, Vocabulário…, vol 5, 30; António de Moraes Silva, Dicionário…, vol. 2, 202  



 
388  

 Quadro 31 - Frequência e percentagem de indivíduos com pinturas e estampas   Período Total 1755-1792 1793-1836 N.º de indivíduos com pinturas e estampas 94 96 190 Total de indivíduos 153 222 375 % 61 43 51  Fonte: 375 inventários post mortem, Letras A e V.   Da sua análise conclui-se, em primeiro lugar, que estes objetos estavam bastante disseminados, já que 51% dos inventários estudados incluiu a louvação destas tipologias, o que mostra que as pinturas e as estampas se consolidam como elementos decorativos por excelência durante a segunda metade do século XVIII e início do XIX. Diversos registos iconográficos atestam a sua presença nos interiores domésticos portugueses neste recorte temporal (Figura 56, Figura 57 e Figura 58). Na análise deste valor é necessário ter em conta que, tal como acontece para outras categorias de objetos, alguns autores sustentam que os inventários documentam apenas uma parcela das estampas. É possível que uma parte não tenha sido registada devido ao seu baixo custo, irrisório para efeitos da partilha de bens do inventariado.990                                                 990 Camila Fernanda Guimarães Santiago, “Os registos…, 125. Com produção apoiada por instituições religiosas e impessos em diversas oficinas do reino, os registos eram acessíveis a boa parte da população, devido ao seu baixo preço. Camila Fernanda Guimarães Santiago, “Os registos…, 121-135.  
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 Figura 56 - “Interior view of a Portuguese apartment”  
  Fonte: James Murphy, A General View of the State of Portugal  (Londres: T. Cadell and W. Davies, 1798), 140. 
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Figura 57 - Uma assembleia em 1834  
  Fonte: BNP, “Uma assembleia em 1834”, Litografia assinada J. P. A., Lisboa, 1838. 
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Figura 58 - Interior doméstico retratado na litografia “Julia”  
  Fonte: O Mosaico: Jornal d'Instrucção e Recreio, n.º 16 (1839): 129.  Disponível em: https://books.google.pt/books?hl=ptPT&id=K8Y_AAAAYAAJ&q=julia#v=snippet&q=julia&f=false 
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 Não obstante, quando comparámos a difusão deste consumo nos dois períodos em análise, concluímos que houve um decréscimo da percentagem de indivíduos cujo inventário incluiu a descrição de pinturas e gravuras. No período entre 1755 e 1792 a percentagem situava-se nos 61%, enquanto entre 1793 e 1836 esta baixou para 43%. A aplicação do Teste de Qui-quadrado mostrou haver uma relação entre estas duas variáveis. Podemos por isso dizer que os dados indiciam que os painéis e as estampas decairam na ordem de prioridades de investimento em objetos conotados com o luxo.  Por outro lado, enquanto a média do número de pinturas e estampas que os proprietários deste tipo de objetos possuía aumentou de 15 para 17 itens, a mediana manteve-se em ambos os períodos nos 8 itens, o que é sintomático de um fenómeno de concentração da posse destes objetos (Cf. Quadro 32).    Quadro 32 - Número de pinturas e estampas por agregado   Período 1755-1792 1793-1836 Número de casos 94 96 Mínimo 1 1 Máximo 211 337 Média 15 17 Percentil 25 6 4 Percentil 50 (=mediana) 8 8 Percentil 75 14 18 Soma 1 400 1 673   Fonte: 375 inventários post mortem, Letras A e V.  De outra forma e concretizando, os dados indicam que, embora houvesse menos inventários a incluir pinturas e estampas, o número médio de itens aumentou, alavancado certamente pelas poucas, mas ricas coleções de que há registo. Referimo-nos em particular às coleções do António Xavier de Miranda Henriques, Principal Diácono da Igreja Patriarcal, de Alexandre José Montanha, tenente coronel do Real Corpo dos Engenheiros e de António José de Gouveia, porteiro da Junta da Direção dos Mantimentos de boca para o exército, constituídas respetivamente por 337, 151 e 100 pinturas e estampas, e que no segundo período de análise 
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corresponderam a 20%, 9% e 6% do total das pinturas e estampas avaliadas.991  O mesmo fenómeno se observa quanto ao valor da avaliação das pinturas e estampas, uma vez que que o quantitativo médio de estimação por inventário aumentou de 12 477 réis para 17 834 réis, traduzindo o impacto de uma percentagem reduzida de inventários que incluiu coleções muito valiosas (Cf. Quadro 33). Referimo-nos em particular à coleção de António Xavier de Miranda Henriques, Principal Diácono da Igreja Patriarcal, estimada em 853 200 réis e que representa por si só 52% do valor total das pinturas e estampas avaliadas no segundo período de análise. Não quer dizer que a concentração seja específica deste período. Dona Ana Joaquina Soares da Rocha e Jacinto António da Silveira, porteiro e guarda-livros da Secretaria da Conselho Ultramarino, por exemplo, tinham uma coleção estimada em 504 880 réis, o que corresponde a 43% do valor total das pinturas e estampas avaliadas entre 1755 e 1792. O que os dados revelam é que esta tendência para a concentração se agudizou. Assim, podemos completar a perspetiva anteriormente traçada, concluindo que, não obstante os dados indicarem haver menos inventários a incluir a descrição de pinturas e estampas, não só o número médio de itens, como o valor médio de avaliação aumentou, estando estes dois últimos indicadores inflacionados por um número reduzido de coleções muito numerosas e valiosas.  Quadro 33 - Valor da avaliação das pinturas e estampas por agregado (valores nominais)   Período 1755-1792 1793-1836 Número de casos 92* 92* Mínimo (réis) 120 80 Máximo (réis) 504 880 853 200 Média (réis) 12 477 17 834 Percentil 25 (réis) 1 055 1 110 Percentil 50 (mediana) (réis) 2 610 3 100 Percentil 75 (réis) 7 280 7 200 Soma (réis) 1 147 940 1 640 740  Obs.: * Foram excluídas deste cálculo as entradas de objetos que incluíam a avaliação de pinturas e estampas juntamente com outros objetos. Fonte: 375 inventários post mortem, Letras A e V.                                                  991 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 151, n.º 7; Letra A, maço 163, n.º 5 e Letra A, maço 55, n.º 1 
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 No que diz respeito à difusão social das pinturas e gravuras, concluímos que o perfil socioprofissional dos proprietários deste tipo de bens era bastante diversificado, sendo notório que nenhum grupo socioprofissional estava excluído do seu consumo. Pese embora esta afirmação, o quadro seguinte revela que a presença destes bens tinha maior incidência entre o grupo dos agregados cujo cabeça de casal estava ligado aos transportes e à administração. Segue-se o grupo dos agricultores e, embora com maior distância, o dos criados, dos profissionais liberais, dos artesãos e exército e os negociantes. Apenas se destacam ligeiramente pela negativa os proprietários e os agregados ligados ao comércio a retalho. Mais: a aplicação do Teste do Qui-Quadrado revelou haver uma relação estatisticamente significativa entre a presença deste tipo de bens e a categoria socioprofissional.  Quadro 34 - A presença de pinturas e estampas nas diferentes categorias socioprofissionais  Grupo profissional N.º de inventários com pinturas e gravuras N.º total de inventários % (dentro do grupo) N.º médio de pinturas e gravuras Valor médio de estimação (réis) Negociantes 24 47 51 11 8 281 Transportes 14 19 74 8 3 901 Administração 32 42 76 25 27 238 Agricultores/Pescadores 2 3 67 5 1 120 Criados 5 9 56 11 1 268 Profissionais liberais 20 41 49 35 60 609 Artesãos 47 98 48 10 3 453 Exército 9 18 50 25 8 815 Comerciantes (lojistas) 34 90 38 8 4 200 Proprietários 3 8 38 43 28 733 Total 190 375 51 16 15 155  Fonte: 375 inventários post mortem, Letras A e V.   Por outro lado, quando analisámos o número médio de pinturas e gravuras que cada agregado possuía verificámos que as diferenças entre os grupos são expressivas e igualmente estatisticamente significativas. Há uma diferenciação clara entre o grupo dos proprietários, exército, profissionais liberais, administração, que apresentavam uma média superior a vinte itens, e o grupo dos transportes, criados, artesãos e comerciantes, lojistas e negociantes, que tinham uma média em torno ou próximo dos 10 itens e, finalmente, o grupo dos agricultores e pescadores com uma média de 5 pinturas e estampas.   O mesmo tipo de diferenciação surge quanto à média do valor da avaliação das pinturas 
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e estampas. Contudo, nesta matéria a proximidade entre os agricultores e pescadores e os criados é mais saliente, destacando-se de todos os outros grupos. Num segundo nível podemos agrupar os elementos ligados aos transportes, ao artesanato, ao exército, e os comerciantes (lojistas e negociantes) com uma média em torno dos 3 500 e 8 000 réis. Finalmente, os profissionais liberais, os membros da administração e os proprietários apresentavam valores médios superiores a 28 000 réis. De referir que estas diferenças são estatisticamente significativas.  Quando analisamos o comportamento dos grupos socioprofissionais em termos diacrónicos, constatamos que o número médio de quadros por agregado se manteve ou diminuiu ligeiramente nas categorias dos criados, dos indivíduos ligados aos transportes e à administração, nos lojistas, nos negociantes, nos artesãos, e nos proprietários. Apenas aumentou ligeiramente nos profissionais liberais e de forma acentuada entre os membros do exército. No que concerne à variação do valor médio de avaliação dos quadros, a linha de demarcação entre grupos socioeconómicos é muito evidente. Entre os grupos que, a avaliar pelo valor de estimação dos quadros, desinvestiram nesta categoria de bens contam-se os criados, artesãos, lojistas e membros da administração. Do lado oposto, entre os grupos que passaram e despender mais recursos em pinturas e estampas encontramos os membros do exército, negociantes, profissionais liberais, proprietários e indivíduos ligados ao setor dos transportes, sendo a diferença da média do primeiro e terceiro estatisticamente significativa. Daqui se conclui que o consumo de pinturas e estampas, antes socialmente disseminado, tendeu a elitizar-se. Menos pessoas, mas com profissões melhor conotadas socialmente, passaram a possuir estas tipologias, sendo também evidente que estavam dispostas a investir mais dinheiro nesta dimensão da cultura material.          
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Quadro 35 - Frequência da posse de pinturas e estampas em função das categorias socioprofissional e socioeconómica  Categoria socioprofissional  Categoria socioeconómica  A Grupo Popular  B Grupo intermédio tendencialmente remediado  C Grupo intermédio remediado  D Grupo intermédio rico  E Grupo intermédio  Tendencial mente muito rico F Grupo intermédio muito rico  G Fidalgos e altos dignitários   N.º total   % Total Agricultores/ Pescadores  N.º inv. com pint. e est. 1 1 - - - - - 2 67% N.º inv. total 2 1 - - - - - 3 Criados  N.º inv. com pint. e est. 5 - - - - - - 5 56% N.º inv. total 9 - - - - - - 9 Proprietários  N.º inv. com pint. e est. - 1 - - - 2 - 3 38% N.º inv. total - 2 1 1 - 3 1 8 Artesãos  N.º inv. com pint. e est. 15 7 8 9 2 6 - 47 48% N.º inv. total 35 18 19 12 6 8 - 98 Comerciantes (lojistas) N.º inv. com pint. e est. 5 5 7 4 7 6 - 34 38% N.º inv. total 15 13 21 14 13 14 - 90 Exército  N.º inv. com pint. e est. 1 1 - 1 - 1 5 9 50% N.º inv. total 1 3 4 2 2 1 5 18 Transportes  N.º inv. com pint. e est. 4 6 1 1 2 - - 14 74% N.º inv. total 4 10 1 1 3 - - 19 Administração N.º inv. com pint. e est. 1 8 3 7 6 4 3 32 77% N.º inv. total 4 13 5 7 6 4 3 42 Profissionais liberais  N.º inv. com pint. e est. - 5 5 2 1 1 6 20 49% N.º inv. total 2 10 9 6 1 1 12 41 Negociantes N.º inv. com pint. e est. - 1 3 5 2 13 - 24 51% N.º inv. total - 3 7 7 8 22 - 47 Total N.º inv. com pint. e est. 32 35 27 29 20 33 14 190  N.º inv. total 72 73 67 50 39 53 21 375 % inv. com pint. e est. 44 48 40 58 51 62 67 51  Fonte: 375 inventários post mortem, Letras A e V.  Quanto à disseminação da posse de pinturas e estampas em função da categoria socioeconómica, podemos afirmar que estes objetos estavam disseminados por toda a estrutura 
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socioeconómica, não se vislumbrando uma relação estatisticamente significativa entre as duas variáveis, como também não existe entre o número de pinturas e estampas que cada agregado detinha e a sua categoria socioeconómica. O mesmo não podemos afirmar relativamente ao valor da avaliação das pinturas e gravuras, já que o teste de Kruskal Wallis demonstrou que existe uma relação entre o nível socioeconómico e o valor da avaliação destes bens.  Importa notar que se analisarmos aquela relação de forma independente nos dois recortes temporais, verificámos que enquanto no primeiro período a relação entre a posse de pinturas e gravuras e a categoria socioeconómica não é estatisticamente significativa, ela passa a ser no segundo momento. Sendo também de sublinhar que, com exceção do grupo dos fidalgos e altos dignitários, verificou-se em todas as categorias uma diminuição expressiva da proporção de agregados que possuía pinturas e estampas. A este propósito importa lembrar que um mesmo número de itens pode traduzir realidades muito díspares. Senão vejamos. Dona Ana Veríssima de Castro e Silva, casada com o capitão, tenente de milícias, José António Baptista, falecida em 1807, deixando uma fortuna estimada em 9 037 602 réis, possuía seis “painéis ao divino pintados em pau”, com molduras de madeira do Brasil, avaliados em 7 200 réis. Com o mesmo número de itens, mas desta vez estimados por 10% daquele valor temos a coleção de António de Freitas, mestre cirieiro, falecido em 1783, com um património avaliado em 82 376 réis e, por esse motivo, integrado no grupo popular, cujo inventário incluiu “seis painéis ao divino pintura em pano”, com molduras de pinho, avaliados em 720 réis.992 Por outro lado, é necessário distinguir as coleções que os grupos intermédios e os fidalgos e altos dignitários possuíam nas suas casas com numerosas divisões e os quadros que se afixavam nas paredes de uma habitação com menor número de divisões e marcada, como vimos, pela pouca especificação funcional. Atentemos a alguns exemplos. Veja-se o caso de António Gomes, despenseiro da nau Nossa Senhora do Livramento e S. José, falecido em 1759, com uma fortuna estimada em 740 478 réis e, por isso, pertencente ao grupo intermédio tendencialmente remediado, que habitava um imóvel sobre o qual tinha o domínio útil, ocupando três divisões decoradas com “quatro painéis ao divino”, em papel, com molduras de pinho, avaliados por 160 réis; e quatro, também ao divino, com molduras pintadas                                                  992 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 63, nº 9. 
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de preto, avaliados em 800 réis.993 Como contraponto temos o já diversas vezes referido inventário de D. António Xavier de Miranda Henriques, que elenca uma coleção recheada de espécimes extremamente valiosos, e que decoraria o seu palácio constituído por cerca de 60 divisões. Eis a extensa e prolífica relação de painéis e pinturas:  
“Painéis Quatro painéis de dous palmos de alto, e hum trez quartos de largo, pintados em pano, que reprezentão primeiro, santo Ignacio, Fundador dos Jesuitas, segundo, S. Francisco de Borja; terceiro, S. João Francisco Regis; quarto, o Veneravel Padre Francisco Jeronimo - 3 200 Dous ditos do mesmo tamanho pintados em pano, que reprezentão S. francisco Xavier, e S. Luís Gonzaga - 1 600 Hum dito mesmo tamanho, pintado em pano, que reprezenta Santo Antonio - 1 000 Hum dito mais pequeno, pintado em pano, com vidro, que reprezenta o S. S. Coração de Jesus - 1 000 Hum dito de quatro palmos de alto, e trez de largo, pintado em pano, que representa Nossa Senhorta com o Menino Jesus nos braços - 2 400  Hum dito de palmo e meio de alto, e hum palmo de largo, com vidro, pintado em papel, que representa Nossa Senhora da Conceição - 1 200 Hum dito de dous palmos de alto, e hum e meio de largo, com vidro, que he estampa, e representa Nossa Senhora da Annunciação - 2 000 Hum dito de dous palmos de alto, e hum e meio de largo, pintado em pano, que representa o Espirito santo, com hum circulo de flores - 800 Hum dito de trez palmos de alto, e dous de largo, com vidro, e que he huma estampa iluminada, representa o salvador do Mundo - 3 200 Hum dito de palmo e meio de alto, com vidro, e he huma estampa iluminada que representa Santo Antonio - 1 000 Quatro ditos de outo palmos de largo, e sete de alto, pintados em pano, que reprezentão; primeiro, o Nascimento do Menino Deos; segundo a Adoração dos Reis; terceiro, a circuncisão; quarto, a fugida para o Egypto; achando-se os painéis mui conservados, e são originais de Cirillo - 153 600                                                  993 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 160, n.º 16. 
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Hum dito de palmo e quarto de alto, e hum palmo de largo, pintado em cobre, com vidro, representa os Santos da Ordem da Companhia de Jesus - 6 400 Hum dito do mesmo tamanho, com vidro, pintado em cobre; que representa Santa Helena abraçando a Cruz de Christo, e varias figuras que também adorão e amparão a cruz - 4 800 Hum dito de hum palmo de largo, e trez quartos de alto, pintado em cobre, reprezenta Christo depois de açoutado, em acção de pegar na túnica para a vestir; he muito bem pintado e parece copia de Wandik - 9 600 Hum dito de palmo e meio de alto, e hum palmo de largo, pintado em cobre; reprezenta a Christo N. S. crucificado; e Nossa Senhora, a Magdalena, e S. João; he mui bem pintado, e parece da escola Flamenga - 8 000 Hum dito de forma circular, e de palmo de circunferência, pintado em cobre; reprezenta Nossa Senhora, com o Menino e S. José, oferecendo-lhe duas maçãas, he original, mui antigo, e parece da escola de Brelim - 16 000 Hum dito de palmo e meio de alto, e hum de largo, pintado em vidro, que reprezenta o Martyrio de S. Lourenço; he copia medíocre de Tessiano - 2 000 Hum dito de palmo e meio de alto, e hum de largo, pintado em cobre; reprezenta S. Fernando Rey de Castella; parece original, mas está já muito retocado por outra mão - 4 800 Hum dito de hum palmo de alto, e trez quartos de largo, pintado em cobre; reprezenta Nossa Senhora da Soledade; está muito bem conservado, e ainda que não he original, todavia he bem pintado e de bastante expressão - 19 200 Hum dito de dous palmos de alto, e hum e meio de largo, pintado em pano; reprezenta Christo com a cana verde na mão, coroado de espinhos, e vestido de púrpura; he original de Joaquim Manuel da Rocha, e está mui bem conservado - 14 000 Huma Chapa de cobre de palmo e quarto de alto, e hum palmo de largo; reprezenta Christo, e a Samaritana - 3 200 Hum dito de dous palmos e meio de alto, e dous de largo, pintado em pano, e com boa moldura entalhada e dourada; reprezenta Santo Antonio com o Menino Jesus; he copia do Vieira Lusitano - 19 200 Hum dito de trez palmos de alto, e dous e meio de largo, pintado em pano, com moldura dourada, e vidro; reprezenta o Menino Jesus, de idade de seis para sete anos, chorando por ter picado na coroa de espinhos que tem no collo: he original Hespanhol -19 200 Hum dito de trez palmos e meio de alto e dous e meio de largo, pintado em pano, e com 
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moldura dourada, e vidro; reprezenta Nossa Senhora com o Menino Jesus no collo, dormindo; he original Hespanhol - 24 000 Hum dito de trez palmos e meio de alto, e dous e meio de largo, pintado em pano, e com moldura dourada, e vidro; reprezenta Nossa Senhora da Graça; he original do Hespanhol - 24 000 Hum dito de nove palmos de largo, e seis de alto, pintado em pano, com moldura dourada; reprezenta Nossa Senhora com o Menino Jesus dormindo, S. José, e S. João Baptista; he original do pintor Cirillo, e está mui bem conservado - 30 000 Quatro ditos de sete palmos de largo, e cinco de alto, pintados em pano; reprezentão, primeiro, Christo em acção de pagar o tributo a Cezar; segundo, a prizão de Chisto; terceiro, S. Jerónimo, e vários hermitas; quarto, Herodias recebendo a cabeça do Baptista - 60 000 Dous de outo palmos de largo, e seis e meio de alto, pintado em pano; reprezentão, primeiro, a Appresentação de Nossa Senhora; segundo, a adoração dos Reis; são originais de Bento Coelho - 40 000 Dous ditos de cinco palmos de alto, e quatro e meio de largo, pintados em pano; reprezentão, primeiro, Santa Ana, S. Joaquim, e Nossa Senhora; segundo, Noss Senhora, S. José, e o Menino Jesus; são mui bem pintados, e parecem originaes - 60 000 Quarenta e trez ditos de diversos tamanhos, pintados na China; que reprezentão flores e pássaros, e alguns com figuras, e todos com molduras - 24 000 Hum dito de palmo e meio em quadro, pintado em pedra jaspe, que representa a Veronica de Christo - 20 000 Hum dito de trez quartos de palmo, pintado em cobre, reprezenta S. Bento Abbade - 800  Estampas Treze ditos de estampa em papel, de dous palmos de largo, e hum e meio de largo, e hum e meio de alto, com vidros, e molduras douradas; reprezentão vários passos do Antigo e Novo Testamento; são gravados por CsWanb, author alemão - 14 400 Huma colecção de vinte estampas, em folio; que reprezentão os factos essenciaes da história do Pontifice Pio sexto - 4 800 Huma colecção de vinte e trez estampas, que reprezentão os arcos triunfaes, com toda a sua decoração e ornamentos de figuras allegoricas, que se fizeram por ocasião da pomposa recepção do Principe D. Fernando de Austria, em 1635, obra primorosa de Rubens - 19 200 
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Onze painéis de vários tamanhos, com molduras douradas, cujas estampas pertencem á colecção acima referida; vindo a ser a colecção completa de trinta e quatro estampas - 16 800 Hum painel com moldura de pau santo folheada, de palmo e meio de alto, que he hum retrato feito em papel com picos de agulha - 1 200 Seis ditos de mapas, com molduras e vidros, de vários tamanhos - 7 200 Duas estampas de Meninos gravadas a pontilhé, de dous palmos de largo, e hum e meio de alto - 1 200 Huma dita do retrato de Lord Wellington, gravado por Bartolozi - 1 000 Huma dita que reprezenta huma torre de fogo - 400 Quatro ditas que reprezentão retratos gravados a fumo - 600 Outo ditas que reprezentão bambochatas(?) - 960 Cinco ditas que reprezentão paizes, gravadas por Perelle - 800 Trez ditas que reprezentão animaes de caça - 480 Seis ditas de sete palmos de comprido e quatro de largo, pegadas em pano, com debrum de fita azul, são a colecção do Museo Clementino do Palacio Pontificio de Roma - 19 200 Dezasete ditas que reprezentão varias vistas de jardins de Roma - 1.200 Duas ditas de trez palmos de alto e dous de largo, com molduras douradas, e vidros; reprezentão o retrato de Lord Wellington, e o Marquez de la Romana, gravadas por Bartolozi - 19 200 Huma dita de quatro palmos de largo e dous de alto, com moldura dourada, e vidro; he huma alegoria as trez Nações - 2 400 Duas ditas de quasi trez palmos de largo e dous e meio de alto, com molduras douradas, e vidros; reprezentão dous passos da vida de Jacob - 7 200 Huma dita de trez palmos de alto e dous de largo, com moldura dourada, e vidro, reprezenta a estátua equestre do Senhor Rey D. José - 1 200 Huma dita de dous palmos de alto e hum e meio de largo, com moldura de vinhático, e vidro, represzenta o retrato de Carlos terceiro Rey de Hespanha - 960 Huma dita quasi do mesmo tamanho, com moldura, e vidro, do mesmo feitio, he hum retrato de Senhora com hum achicara na mão - 800 Huma dita de dous palmos de alto e hum e meio de largo, com moldura, como as que ficão ditas, e vidro, reprezenta o retrato do Principe Regente Nosso Senhor, gravado por Bartolozi - 2 400 
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Huma dita de trez palmos de largo, e dous e meio de alto, com moldura e vidro, como as ditas, he huma alegoria ao nascimento da Serenissima Princesza da Beira, gravada ao buril por Gaspar Froes Machado - 12 000 Duas ditas de dous palmos de largo, e hum e trez quartos de alto, com molduras e vidros, como as que ficão ditas, reprezentão a batalha do Vimeiro e a tomada de Badajoz - 2 600 Outo ditas de hum palmo de alto, e trez quartos de largo, com molduras e vidros, como as que ficão ditas; e são diversos retratos - 7 200rs Duas ditas de trez palmos de alto e dous de largo, com molduras douradas e vidros; são os retrstos da Rainha Nossa Senhora e do Principe D. José, gravadas por Gaspar Froes Machado - 9 600”.994  Trata-se de uma importante coleção onde a temática religiosa ocupava largo espaço, mas onde não faltavam outros géneros. Nela estavam representadas várias escolas (flamenga, Berlim) e vários autores. O acervo englobava originais de Bento Coelho, Cirilo (Cirilo Volkmar Machado), Hespanhol e Joaquim Manuel da Rocha e cópias de Ticiano e Van Dyck. Em matéria de estampas, contam-se trabalhos dos importantes gravadores Gaspar Froes Machado, Francesco Bartolozzi e Francisco Vieira Lusitano. Mas, porque os grupos intermédios são o nosso objeto de estudo, recentremos a análise. Observemos aquilo que corresponde a uma coleção mediana, do ponto de vista do número de itens e do valor de estimação. António Inácio Ferreira da Veiga, escriturário do exército, casado com Inês Veiga, falecido em 1829, possuía oito painéis de estampas de papel, molduras pintadas de preto com frisos dourados, usados e avaliados em 2 400 réis.995  Em conclusão, os indícios sugerem que as pinturas e estampas que se tinham transformado num consumo de luxo fortemente disseminado na segunda metade do século XVIII, perderam presença nos interiores domésticos no segundo período, mas ganharam poder distintivo. Elitizaram-se. Efetivamente, neste período, o seu consumo estava mais confinado do ponto de vista social e também mais concentrado. Por outro lado, os dados puseram em evidência que a categoria socioprofissional dos indivíduos parece ser mais determinante na propriedade deste tipo de bens do que a categoria socioeconómica.                                                    994 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 151, n.º 7.  995 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 187, n.º 1. 
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7.4.2 Géneros artísticos e características materiais  Optámos também por analisar as pinturas e estampas em função do género artístico. Naturalmente que não foi possível apurar este dado para todas as pinturas, uma vez que nem sempre os avaliadores se referiram à temática representada. Em alguns casos, essa referência existe, mas a forma como é feita é demasiado genérica e, por isso, passível de ser enquadrada em vários géneros. Tomemos os exemplos, “um quadro de uma figura” e “um quadro com duas cabeças” como paradigmáticos da opacidade e pobreza de detalhe com que por vezes nos deparámos. Por outro lado, a classificação é em alguns casos dúbia já que muitas pinturas abordam simultaneamente mais do que um tema. Apesar destas dificuldades foi possível definir o género artístico de uma quantidade significativa de quadros que foram classificadas em pintura religiosa; mitológica; alegórica; histórica; retrato; paisagem996; género e natureza morta. Consideramos que a aplicação dessa estrutura mínima fornece uma grelha de leitura que aumenta a conhecimento dos objetos e possibilita um passo em frente na compreensão dos temas principais da representação pictórica no período em estudo.  Esta análise revelou que a temática religiosa foi sem dúvida a mais expressiva seguida, de longe, pela paisagem e pelo retrato. No entanto, considerámos relevante o facto de a análise diacrónica ter colocado em evidência mudanças que poderão corresponder a alterações na estética, sensibilidade ou mesmo mentalidade. Senão vejamos. Ao passo que no primeiro período a temática religiosa representava 40% dos quadros, no período subsequente esta proporção recua 11 pontos percentuais. Em contrapartida cresce o número de quadros que representavam paisagens.  Muito embora os louvados tenham fornecido a indicação do suporte em apenas cerca de 50% das entradas, partindo da análise dos casos em que este dado foi facultado, foi possível constatar que os suportes eram bastante diversificados. As representações eram executadas sobre madeira, papel, pano (tela), cobre, vidro, pergaminho, latão, bronze, embora a incidência dos primeiros cinco seja claramente superior à dos restantes. A análise diacrónica da prevalência dos materiais de suporte revela que o papel se tende a afirmar como opção dominante no segundo período de análise, em detrimento da tela e, em particular, da madeira e do cobre.  No que concerne às molduras, podemos afirmar que, em matéria de cores, estes objetos                                                  996 Inclui entre outras descrições todas as referências a “pais” ou “paiz” que, segundo Moraes, corresponde 
paisagem, “Vista, ou representação de terras, campos”. António de Moraes Silva, Dicionário…, vol. 2, 384. 
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tenderam à uniformização. Senão vejamos: enquanto no primeiro período de análise a paleta de cores das molduras era bastante diversificada, no segundo, não só a paleta se restringe como se verifica uma maior concentração de espécimes pintados de dourado. Admitimos que os casos em que a cor é omissa correspondem a molduras não pintadas que exibiam a cor da madeira em que eram construídas. Este fenómeno de uniformização verificou-se também em relação à forma das molduras. É de crer que a mais comum fosse a retangular, a ponto de os louvados raramente aludirem à sua configuração. As pinturas e gravuras da época demonstram-no (Figura 56, Figura 57 e Figura 58). Partindo deste pressuposto e admitindo como hipótese que os avaliadores só aludiam à sua forma quando esta fugia ao cânone, verificámos que a esmagadora maioria (91%) das molduras seria retangular, e uma pequena minoria era quadrada, redonda, oval e apenas num caso oitavada. Mesmo nesta matéria houve alterações, uma vez que o número e percentagem de molduras quadradas, redondas e ovais diminuíram do primeiro para o segundo período de análise. Tendo em conta o número de objetos em que os louvados explicitamente se referem ao material das molduras, podemos destacar como material mais usado o pinho, seguido de longe pelo pau-santo. Encontrámos ainda referências à madeira do brasil, ao gesso, ao ébano, ao espinheiro, ao mogno, à murta, ao papel, ao vinhático, e a guarnições de seda e de veludo. De notar que não se verificaram alterações significativas nos materiais usados nas molduras de um período para o outro.   7.5 Tremós  A palavra tremó deriva da palavra francesa trumeau. Em Portugal, a expressão corresponde a uma peça de mobiliário que apresenta unidade estilística e que, embora formada por duas unidades independentes – espelho e consola –, constituía uma só.997 Partindo deste                                                  997 Maria da Luz Paula Marques, “Mobiliário português de aparato do século XVIII: Credências, consolas e tremós” (tese de mestrado, Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1997), 50. Idêntica opinião foi formulada por Maria Helena Mendes Pinto, José Francisco de Paiva: Ensamblador e Arquitecto do Porto (1744-1824) (Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga, 1973), 170; Artes Decorativas Portuguesas no Museu Nacional de Arte Antiga. Séculos XV-XVIII (Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga, 1979), 113. Segundo Maria da Luz Paula Marques, a palavra tem vários significados. Tremó pode significar um aparador antigo, com espelho alto, que cobre a parte da parede compreendida entre duas janelas. No Brasil, por exemplo, a palavra aparece com este significado. Em Itália, o vocábulo traduz-se por trumo e constitui um tipo de escrivaninha, correspondendo a um móvel constituído por dois corpos, um inferior de gavetas e um superior, alto e estreito, que se lhe sobrepõe, fechado com portas opacas ou de 
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pressuposto foram consideradas para efeitos da análise que se segue todos os objetos descritos 
especificamente pelos louvados como “tremós”, assim como os conjuntos compostos por 

“espelho com pé”, “espelho com pé irmão” e “espelho com banca irmã”. O tremó, móvel por excelência de aparato, tinha uma função eminentemente decorativa reforçada pela dimensão, matérias-primas e decoração exuberante. Uma vez que eram constituídos por um espelho que constituíam superfícies refletoras de luz, os tremós permitiam também aumentar a luminosidade das salas e “criar espaço”, dando amplitude aos espaços fechados.998  Em madeira esculpida e dourada, ou recebendo pintura em tons de azul, vermelho, bege, como referem os inventários da época, esta tipologia vai, na opinião de Maria da Luz Paula Marques, sofrer uma evolução estilística, seguindo os estilos do século XVIII, em França, ou seja, evoluindo dos modelos rocaille para os modelos neoclássicos. De acordo com a investigação realizada pela autora, em Portugal, durante o terceiro quartel do século XVIII tiveram maior divulgação tremós em estilo rocaille e de transição – que corresponde a um misto de estilo rocaille e de estilo neoclássico – e durante os finais do século XVIII, em estilo neoclássico (Cf. Figura 59 e Figura 60).999 Entre o terceiro quartel e finais do século XVIII, os espelhos ovais dos tremós evoluem para um formato retangular e as molduras, largas, e ricamente entalhadas, tendem a ser mais estreitas e menos trabalhadas.1000 A autora destaca aquela que parece ser uma característica dos tremós portugueses e que consiste na existência de uma pintura sobre tela ou cobre, oval ou retangular, na parte superior da moldura do espelho.1001 A função, as matérias-primas usadas no seu fabrico, e o valor pelo qual são avaliados os tremós reforçam a noção de que se trata de um objeto de luxo e distinção. De facto, estudos comparativos da avaliação de outras peças de mobiliário do século XVIII indicam que o tremó era um móvel de preço bastante elevado. De acordo com a nossa fonte, o valor médio pelo qual foram avaliados os tremós foi de 16 727 réis e a mediana 12 800 réis.                                                                                                                                                    vidrinhos. Maria da Luz Paula Marques, “Mobiliário…, 48. 998 Maria da Luz Paula Marques, “Mobiliário…, 49. 999 Maria da Luz Paula Marques, “Mobiliário…, 51. 1000 Maria da Luz Paula Marques, “Mobiliário…, 51. 1001 Maria da Luz Paula Marques, “Mobiliário…, 51. 
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 Figura 59 - Tremó (estilo rocaille)   Figura 60 - Tremó (estilo neoclássico)  
  Museu: Museu Nacional Soares dos Reis Autor: Desconhecido Local de Execução: França Centro de Fabrico: França (?) Datação: 1730 - 1750 Matéria: Madeira de casquinha dourada; mármore no tampo; pintura a óleo sobre tela na parte superior do espelho. Técnica: Madeira entalhada e vazada Dimensões: Altura: 68 cm; largura: 123 cm; profundidade: 61 cm;  Fonte:  http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/ Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=30477  Museu: Museu Nacional Soares dos Reis Autor: Luiz Chiari  Local de Execução: Porto Centro de Fabrico: Portugal Datação: 1800 - 1805  Matéria: Madeira (mogno, castanho e casquinha); pedra (mármore); espelho; óleo /tela. Técnica: Madeira entalhada e dourada Dimensões: Altura: 87,5 cm; largura: 122,2 cm; profundidade: 59,5 cm  Fonte:  http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/ Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=304998   
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No entanto, é preciso ter em conta que o valor de avaliação oscilava bastante. O valor máximo corresponde a um tremó com moldura entalhada e dourada e vidro com oito palmos de alto e cinco de largo, avaliado em 200 000 réis, pertencente ao Cardeal Patriarca D. António Xavier de Miranda Henriques.1002 Tratar-se-á certamente de um espécime sem paralelo na amostra, uma vez que o segundo valor mais baixo corresponde a apenas 40 000 réis. Já o valor mínimo de avaliação corresponde a 1 600 réis tendo sido atribuído a um tremó com pé irmão com moldura de pinho, entalhada e dourada, de feitio antigo, com pedra cinzenta, pertencente ao já referido organeiro António Xavier Machado e Cerveira, falecido em 1828.1003 Foi avaliado pelo mesmo valor um tremó com moldura dourada ovada, vidro pequeno com dois palmos de alto e um palmo e meio de largo, usado e com defeito, pertencente a António Nunes Torres, mestre do ofício de latoeiro, falecido em 1820.1004  O Quadro 36 põe em evidência a forte disparidade nos valores de avaliação dos tremós. Pese embora esta observação, é notório que os espécimes avaliados até 20 000 réis representam três quartos da amostra.    Quadro 36 - Distribuição dos tremós em função do valor de avaliação (Valores nominais)  Valor (réis) N.º % <10 000 41 36 10 000 – 19 999 41 36 20 000 – 29 999 13 11 30 000 – 39 000 15 13 40 000 – 50 000 2 2 >50 000 1 1  113 100  Fonte: 113 inventários post mortem, Letras A e V.                                                   1002 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 151, n.º 7. 1003 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 152, n.º 1. 1004 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 119, n.º 6. Neste ponto em particular os dados da nossa amostra diferem dos apurados por Nuno Luís Madureira para o mesmo contexto e espaço temporal de análise. Segundo este autor, dependendo do seu estado de conservação, um tremó oscilava entre 120 000 réis e 150 000 réis. Nuno Luís Madureira, Cidade…, 129, 142 e 225. 
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7.5.1 A difusão dos tremós  Analisando a presença dos tremós nos interiores domésticos no período em análise constatamos que esta tipologia constitui um objeto de distinção e prestígio, confinado a uma minoria, pois apenas um em cada cinco agregados possuía esta tipologia (Cf. Quadro 37).   Quadro 37 - Frequência e percentagem de indivíduos que possuem tremós   Período Total 1755-1792 1793-1836 N.º de indivíduos com tremós 17 60 77 Total de indivíduos 153 222 375 % 11 27 21  Fonte: 375 inventários post mortem, Letras A e V.  No entanto, os tremós conheceram uma forte difusão do primeiro para o segundo período de análise. Enquanto entre 1755-1792 apenas 11% dos inventários incluiu a descrição de pelo menos um tremó, entre 1793-1836 esta percentagem sobiu para mais do dobro (27%). A aplicação do Teste do Qui-quadrado mostra que existe uma relação estatisticamente significativa entre o período de análise e a presença deste móvel de função combinada. O primeiro inventário da nossa amostra a aludir a um tremó foi realizado em 1765 e corresponde à relação de bens de Dona Ana Teresa Caetana Rangel.1005 Este dado vai ao encontro da perspetiva de Maria da Luz Paula Marques, segundo a qual a introdução do tremó em Portugal (como móvel formando um conjunto) ter-se-á verificado a partir de meados do século XVIII.1006 O facto de a maioria dos tremós em relação aos quais os louvados facultaram informações sobre o seu estado de conservação, no período entre 1755 e 1792, ser considerado em bom estado, e no período subsequente, como usado, confirmam esta cronologia. De notar que cerca de três quartos dos indivíduos tinha apenas um tremó e 15% dois. Com três tremós temos apenas cinco casos. São eles o doutor António Máximo Lopes, cavaleiro                                                  1005 Em rigor, o que foi descrito não foi um tremó mas uma “pedra da Arrábida para pé de tremós”, o que não invalida esta referência como a primeira alusão a tremós no âmbito da nossa amostra. ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 112, n.º 7. 1006 Maria da Luz Paula Marques, “Mobiliário…, 50. De acordo com a autora, as gravuras de tremós que Meissonnier fez para o rei D. João V, em cerca de 1758, tiveram um papel importante na criação de um determinado tipo de modelo de tremó com decoração rocaille. Maria da Luz Paula Marques, “Mobiliário…, 50-51. 
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da Ordem de Cristo e advogado na Casa da Suplicação, falecido em 1816; Dona Ana Teresa da Fonte, casada com António José da Fonte Filho, mercador da classe de capela, falecida em 1808; Ana Vitória Joaquina de Andrade, viúva de Feliciano de Oliveira Braga, mercador de lã e seda, falecida em 1791; António Lúcio Cordeiro de Araújo Feio, cavaleiro da Ordem de Cristo e provedor dos Seguros, com casa de comércio, falecido em 1818 e Ana Luísa Grondonan, falecida em 1792, casada com homem de negócio da nação Francesa1007. Com quatro e cinco tremós temos apenas Dona Maria Silvestre de Jesus, falecida em 1795, casada com o já referido sargento-mor António José de Sousa e António José de Gouveia, porteiro da Junta da Direção dos Mantimentos de boca para o exército, falecido em 1812, respetivamente.1008 Com oito tremós temos um único caso. Trata-se do inventário do cardeal patriarca D. António Xavier de Miranda Henriques, que possuía oito espécimes avaliados em 342 800 réis.1009 Todavia, este valor total é alavancado pelo valor de um dos espécimes já referido, avaliado em 200 000 réis, um valor excecional, até mesmo no contexto do inventário em que se insere, pois o segundo tremó mais valioso elencado neste mesmo processo foi estimado em apenas 30 000 réis. Entre os indivíduos que possuíam mais do que dois tremós sobressai o estatuto e poder económico. É curioso notar que a difusão dos tremós se deu numa altura em que os espelhos se tinham difundido grandemente, fazendo parte do recheio de casa de cerca de 60% dos inventários que constituem a nossa amostra, com uma distribuição bastante uniforme em função das categorias socioprofissionais. Podemos mesmo afirmar que os espelhos se haviam tornado um lugar-comum nos interiores domésticos das elites, bem como das camadas intermédias e até populares de Lisboa nos finais do Antigo Regime.1010 Atentemos agora à difusão dos tremós, tendo em conta a frequência e percentagem da sua presença em função da categoria socioprofissional (Cf. Quadro 38).                                                        1007 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 21, n.º 1; Letra A, maço 23, n.º 9; Letra A, maço 34, n.º 4; Letra A, maço 114, n.º 2; Letra A, maço 132, n.º 2. 1008 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 61, n.º 1; Letra A, maço 55, n.º 1. 1009 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 151, n.º 7. 1010 Maria da Luz Paula Marques partilha esta visão de ampla difusão dos espelhos. Maria da Luz Paula Marques, 
“Mobiliário…, 49. 



 
410  

Quadro 38 - Frequência da posse de tremós em função das categorias socioprofissional e socioeconómica  Categoria socioprofissional  Categoria socioeconómica  A Grupo Popular  B Grupo intermédio tendencialmente remediado  C Grupo intermédio remediado  D Grupo intermédio rico  E Grupo intermédio  Tendencial mente muito rico F Grupo intermédio muito rico  G Fidalgos e altos dignitários   N.º total   % Total Agricultores/ Pescadores  N.º inv. com tremó - - - - - - - - 0% N.º inv. total 2 1 - - - - - 3 Criados  N.º inv. com tremó - - - - - - - - 0% N.º inv. total 9 - - - - - - 9 Proprietários  N.º inv. com tremó - 1 - - - 2 1 4 50% N.º inv. total - 2 1 1 - 3 1 8 Artesãos  N.º inv. com tremó 2 - - 2 1 4 - 9 9% N.º inv. total 35 18 19 12 6 8 - 98 Comerciantes (lojistas) N.º inv. com tremó - 1 3 1 3 5 - 13 14% N.º inv. total 15 13 21 14 13 14 - 90 Exército  N.º inv. com tremó - - - - - - 3 3 17% N.º inv. total 1 3 4 2 2 1 5 18 Transportes  N.º inv. com tremó 1 - 1 1 - - - 3 16% N.º inv. total 4 10 1 1 3 - - 19 Administração N.º inv. com tremó 1 2 - 3 4 1 1 12 29% N.º inv. total 4 13 5 7 6 4 3 42 Profissionais liberais  N.º inv. com tremó - 3 3 1 1 1 5 14 34% N.º inv. total 2 10 9 6 1 1 12 41 Negociantes N.º inv. com tremó - - - 3 4 12 - 19 40% N.º inv. total - 3 7 7 8 22 - 47 Total N.º inv. com tremó 4 7 7 11 13 25 10 77  N.º inv. total 72 73 67 50 39 53 21 375  % inv. com tremó 6 10 10 22 33 47 48 51   Fonte: 375 inventários post mortem, Letras A e V.  Os dados mostram que a relação entre a posse de tremós e a categoria socioprofissional é estatisticamente significativa. Por um lado, existem grupos socioprofissionais como os 
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agricultores e pescadores, bem como os criados que se encontravam totalmente excluídos deste tipo de consumo. Por outro, no grupo dos artesãos, apenas 9% dos agregados possuía esta tipologia. Mesmo aqui, importa destacar o perfil claramente diferenciado da maioria dos indivíduos ligados ao artesanato, que detinha este móvel de aparato. Dos nove artesãos, a maioria distinguia-se pelo nível de riqueza, podendo, de acordo com os critérios enunciados, ser considerado rico ou muito rico e pela ligação à transformação (e, em alguns casos, também à comercialização) de produtos diferenciados. Vejamos quem são os artesãos proprietários de tremós. Um deles corresponde ao já referido organeiro António Xavier Machado e Cerveira, em franco processo de ascensão social, que detinha, como vimos, dois tremós. Temos dois agregados ligados ao trabalho do açúcar: Ana Joaquina de São José, casada com José Pereira Soares, mestre confeiteiro, que deixou uma herança de 5 578 729 réis (valor real) e Apolinária Maria, casada com António Teixeira de Mendonça Corte Real, com loja de confeiteiro, cujo património foi estimado em 383 295 réis. Antónia dos Prazeres, viúva de Francisco Gonçalves Marques, livreiro, com uma fortuna calculada em 9 180 434 réis (valor real); Valentim dos Santos, carpinteiro de seges, com património estimado em 12 759 640 réis (valor real); António Nunes Torres, mestre do oficio de latoeiro, com património avaliado em 13 028 278 réis (valor real); Ana Joaquina Rosa, casada com Agostinho Rodrigues da Costa, ourives do ouro, cuja fortuna foi calculada em 2 910 830 réis (valor real); Ana Maria da Conceição, casada com Domingos José de Pinho, sombreireiro, que deixou de herança 2 169 936 réis (valor real) e António Ângelo Guido, que trabalhava e negociava penas e plumas, com ativos avaliados em 284 755 réis (valor real). Este último caso e o de Apolinária Maria constituem exceções ao quadro geral de perfil diferenciado bastante evidente dos proprietários de tremós. Nestes casos, os agregados não se destacam pela função desempenhada, associada às artes mecânicas, nem sequer pelo património. Porém, estes casos revestem-se de grande importância por mostrarem que, embora constituam casos excecionais, mesmo elementos das camadas populares poderiam ter móveis de aparato nas suas habitações. Entre os elementos ligados aos transportes temos o já referido António Rodrigues Pessoa, capitão de navios e piloto, casado com Dona Ana Maria Rosa Pessoa, falecido em 1812 que, à data de falecimento, possuía um tremó avaliado em 20 000 réis e um património 
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estimado em 11 541 119 réis (valor nominal)1011 e o capitão de navios, Valério Coelho Pereira, falecido em 1815, que possuía um tremó estimado em 36 000 réis e uma fortuna calculada em 892 211 réis (valor real). Vale a pena lembrar, mais uma vez, que esta ocupação, à luz do que vimos anteriormente, tinha um caráter diferenciado, uma vez que normalmente era integrada pela tratadística no âmbito da difusa noção de nobreza civil. Além destes, também António José de Sousa, que tinha seges de aluguer, apesar do seu baixo nível de fortuna (291 332 réis) possuía um tremó avaliado em 10 400 réis. No caso dos negociantes verificámos que a maioria são ricos ou muito ricos. Relembramos também que, tal como os capitães de navios, por norma, os negociantes de grosso trato são também enquadrados pelos tratadistas na noção de nobreza civil.  Os lojistas que detinham instrumentos são António José Gonçalves, que tinha uma loja de armador e faleceu com um património estimado em 616 865 réis (valor real); Antónia Teodora do Carmo, viúva de José da Costa Lamarão, que teve loja de fanqueiro, com património calculado em 1 852 067 réis (valor real); Ana Rita, cujo marido tinha tenda e negócio de vinhos, e um nível de riqueza de 904 152 réis (valor real). Entre os proprietários de tremós temos quatro agregados que possuíam ou, no caso de as inventariadas serem mulheres, eram casadas ou viúvas de proprietários de mercearias. Dona Rosa Joaquina Inácia, que deixa 2 302 269 réis (valor real) de herança; Dona Ana Margarida Joana da Silveira, com património de 5 730 744 réis; Dona Ana Luísa da Nazaré, com fortuna estimada em 17 044 449 réis (valor real) e António José Joaquim, cuja riqueza foi avaliada em 1 308 506 réis (valor real). Ligada ao comércio de tecidos temos um sirgueiro com loja de chapéus, António Freire Carneiro, cuja riqueza foi louvada em 7 240 231 réis (valor real); Dona Ana Teresa da Fonte, viúva de um comerciante da classe de capela, cujo património foi estimado em 4 055 233 réis (valor real); Ana Vitória Joaquina de Andrade, casada com um comerciante de lã e seda, com fortuna avaliada em 8 274 626 (valor real); Alexandre Lourenço Magalhães, mercador de lençaria, que deixou de herança 16 187 968 réis (valor real). Contam-se ainda António Gonçalves Branco, que tinha estância de carvão, e António Xavier do Vale, que possuía uma loja de papéis, cujo conjunto de bens foi avaliado em 15 879 275 e 23 154 405 réis (valor real), respetivamente. Assim, o quadro traçado deixa claro que os comerciantes proprietários de tremós se destacam pelo facto de serem na sua maioria ricos. Quando não se enquadravam na categoria                                                  1011 ANTT, Feitos Findos, Inventários post mortem, Letra A, maço 81, n.º 3. 
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do grosso trato demarcavam-se ainda assim pelo volume do património.    O que os dados patenteiam é que, no período em estudo, o tremó não era um móvel raro, tendo entrado no gosto das camadas intermédias endinheiradas. De elevado custo e indicativo de riqueza, esta tipologia dava certamente a quem o possuía prestígio e reconhecimento social. A presença destes objetos tinha maior expressão entre proprietários, negociantes e, embora em menor escala, entre os indivíduos ligados à administração e profissionais liberais. A presença de tremós nos interiores domésticos dos membros do exército e indivíduos ligados aos transportes era mais residual (16%). Assim, a análise da difusão dos tremós em função da categoria socioprofissional em geral e do perfil de cada um dos proprietários das diferentes categorias, mostrou que, embora houvesse apreciadores desta tipologia em várias camadas da sociedade, é óbvia a prevalência da presença de tremós nos agregados associados à noção de nobreza civil, onde o anátema da mecânica ou não existe ou está bastante diluído e difuso. Os dados mostraram que, como seria lógico e expectável, atendendo às características e valor desta peça de mobiliário, a posse de tremós estava relacionada com a categoria socioprofissional mas também com o nível de riqueza e estatuto, existindo uma correspondência estatisticamente significativa entre estas duas variáveis. De facto, enquanto no grupo socioeconómico menos favorecido a percentagem de indivíduos detentores de instrumentos se situa nos 6%, no dos tendencialmente remediados e remediados, nos 10%, no dos ricos, tendencialmente muito rico, a percentagem oscilava entre 22 e 33%, e no dos muito ricos, fidalgos e altos dignitários esta cifra fixava-se entre os 47 e 48%. Assim, é possível concluir que os proprietários de tremós são, em princípio, indivíduos com estatuto e um nível de fortuna considerável.  Mas qual será o fator determinante para a posse deste tipo de móvel? Uma análise atenta ao quadro permite perceber que embora a propriedade desta tipologia cresça à medida que o nível de riqueza dos indivíduos aumenta, a forma como os diferentes grupos socioprofissionais concorrem para este consumo é bastante diferenciada. De outra forma e concretizando, existem grupos profissionais totalmente excluídos e outros entre os quais o consumo está consideravelmente disseminado. Mais: entre estes grupos a linha de demarcação mecânica/não mecânica tem expressão objetiva.  Com ironia notámos que os espelhos que se haviam disseminado tendem a desaparecer para dar lugar a uma nova tipologia, mais requintada e a que nem todos tinham acesso. Em 
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suma, os espelhos transfiguraram-se e, a seguir, elitizaram-se.  ***  Em face de tudo o que ficou exposto podemos afirmar que, apesar das suas limitações, a análise dos inventários de bens pode contribuir para o avanço da história do livro e da leitura em Portugal. A fonte é lacunar mas, ainda assim, relevante. Ela permite saber quem possuía livros e que livros conservava. O mais importante é não querer inferir deles mais do que realmente nos podem dizer acerca da leitura em Portugal em geral e no contexto urbano lisboeta nos finais do Antigo Regime em particular.  De acordo com os inventários analisados foi possível concluir que a esfera da cultura impressa, representada pelos livros e a esfera da escrita à mão, representada pelos móveis associados a esta prática, são bastante distintas. Não só as fronteiras da primeira se afiguram muito mais restritas do que as da segunda, como os fatores mais determinantes para a sua disseminação não parecem coincidir totalmente.  Senão vejamos. Como vimos, apenas 16% dos inventários incluiu a descrição de livros. Relativamente ao perfil socioprofissional dos proprietários de livros que constituem a amostra, verificámos que a grande maioria se enquadra sobretudo nas categorias profissionais mais consideradas, quase sempre longe da mecânica. E se é verdade que a posse de livros não constituía o único vínculo dos indivíduos com os livros, dado que estes eram passíveis de ser emprestados, trocados, alugados ou lidos em voz alta por outrem, nem o contacto com a palavra escrita passava necessariamente pelo livro, ficando muitas vezes pela leitura de papéis volantes e folhetos, os dados mostraram que o favor da palavra escrita abrangeu, na época e local em estudo, sobretudo os grupos profissionais mais favorecidos, nomeadamente profissionais liberais e membros da administração. Podemos mesmo afirmar que os indivíduos que possuíam livros constituíam uma elite socioprofissional e, já agora, acrescente-se, também cultural. É que ter livros, um espaço onde se guardavam alguns livros ou uma ampla biblioteca, embora em escalas diferentes, constituíam indicadores de prestígio e distinção social e, em certo sentido, aspetos basilares na dinâmica da microfísica do poder. Num tempo em que a alfabetização não era grande, possuir textos impressos e espaços privados de leitura, onde o livro era protagonista, conferia uma posição e um estatuto cultural ao seu proprietário. A posse de livros e de espaços de leitura colocava também os agregados à frente dos demais face ao processo de privatização. 
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Verificámos igualmente que a categoria socioprofissional e o estatuto são mais determinantes para a posse de livros do que a condição económica. Os dados disponíveis e o tratamento a que foram sujeitos levam-nos a considerar que, em Lisboa, nos finais do Antigo Regime, a categoria socioprofissional e o estatuto prevalece sobre a fortuna como fator explicativo para a posse de livros. Este quadro coaduna-se plenamente com a visão de Olìmpia Loureiro, segundo a qual “o encontro com o livro é notoriamente dominado pela ocupação profissional do sujeito” e de Roger Chartier, de acordo com o qual o maior obstáculo à leitura era cultural e não económico.1012 De outra forma e concretizando, a ausência de hábitos de leitura corresponde a uma manifestação de desinteresse cultural e não, como é costume pensar-se, a um reflexo de incapacidade económica.1013 Apesar de termos sublinhado alguma fragilidade no conhecimento que as bibliotecas conservadas facultam sobre os interesses do seu proprietário ou, de outra forma, na relação entre os Homens e os textos, a análise de algumas coleções permitiu concluir a prevalência de temas que respondem às necessidades profissionais dos seus proprietários. Contrariamente aos livros, a análise da difusão dos móveis indicadores de práticas de leitura e escrita, que incluiu a papeleira, a carteira, o contador, o escritório e o ventó, mostrou que estes tenderamm a estar muito mais disseminados do ponto de vista social, representando 57% da amostra. Verificámos também que, ao contrário dos livros, a distribuição dos indicadores de escrita parece ser determinada não só pela categoria socioprofissional, mas também pela categoria socioeconómica dos indivíduos. Os dados analisados puseram em evidência a fraca presença de móveis indicadores de práticas de leitura e escrita nos interiores domésticos do grupo popular (A), que contrasta com a forte disseminação destas tipologias nas habitações dos grupos intermédios e no dos fidalgos e altos dignitários, notando-se mesmo uma incidência da sua presença nos grupos intermédios tendencialmente muito rico e muito rico (E e F). Estes dados são de extrema relevância porque tornam manifesto que não só os grupos intermédios acompanhavam as novas tendências de consumo de bens de luxo, como alguns dos seus segmentos tomavam a dianteira no consumo de determinadas tipologias. E se partirmos do pressuposto de que estes móveis estavam direta ou indiretamente associados à constituição de um local de trabalho intelectual, traduzindo uma maior                                                  1012 Olímpia Maria da Cunha Loureiro, O Livro…, 73. 1013 Roger Chartier, “Les français, le livre et l‟analphabétisme”, L‟Histoire, n.º 67 (1984): 98. 
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familiaridade em relação às competências de leitura e escrita, condição necessária para o aparecimento de práticas novas, constitutivas da intimidade individual, inexoravelmente ligadas ao processo de privatização, concluímos que os grupos intermédios e superior se demarcavam do grupo social e economicamente mais desfavorecido (A). Dentro das camadas intermédios, como vimos, os grupos tendencialmente muito rico e muito rico (E e F) distinguem-se dos demais, pelo maior avanço que evidenciam em relação a estes indicadores e, logo também, ao processo de privatização. É importante sublinhar que, estes dados contrariam a percepção generalizada de que o processo de privatização seria ainda neste período apanágio dos grupos superiores.  No que concerne à difusão dos relógios domésticos, verificámos que, tal como os livros, estes instrumentos tinham uma presença pouco expressiva nas casas lisboetas. Apenas 15% dos inventários incluiu a descrição de pelo menos um destes objetos. Apesar de reduzida, a percentagem de indivíduos que declarou pelo menos um relógio doméstico aumentou no período em análise.  Destacamos também a amplitude dos valores pelos quais foram avaliados os relógios, sublinhando, no entanto, o seu elevado valor médio que o torna um objeto de distinção e prestígio por excelência. Assinalámos também a prevalência dos relógios de parede em relação às demais tipologias, assim como o predomínio de relógios identificados como tendo sido construídos em Inglaterra. Estas duas tendências são bastante evidentes, muito embora tendam a dissipar-se do primeiro para o segundo período de análise. Para analisar a difusão social dos instrumentos de precisão para medição do tempo e avaliar se a posse de relógios dependia da categoria socioprofissional, recorremos ao Teste do Qui-quadrado que mostrou haver uma correspondência entre as duas variáveis. De facto, os dados revelaram que a frequência da posse de instrumentos de medição de tempo se repartia de forma desigual pelas diferentes categorias socioprofissionais. Em primeiro lugar, é significativo que duas das dez categorias estivessem excluídas do consumo destes objetos. Em segundo lugar, importa destacar que cerca de um terço dos agregados cujo cabeça de casal estava relacionado com a administração e cerca de um quarto do grupo dos profissionais liberais e dos negociantes tinham pelo menos um relógio doméstico. Ainda assim, a posse deste tipo de instrumentos estava longe de constituir apanágio destes dois grupos profissionais. 16% dos indivíduos relacionados com o exército e 13% dos proprietários detinham instrumentos de precisão para medição do tempo. A própria proporção dos elementos ligados ao artesanato e 
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comércio a retalho não é despiciente, situando-se próxima dos 10%. Além da relação com a categoria socioprofissional, a posse de relógios domésticos estava relacionada com a categoria socioeconómica, existindo uma correspondência estatisticamente significativa entre estas variáveis. De facto, verificámos que, enquanto nos grupos socioeconómicos populares (A), intermédio tendencialmente remediado e remediado (B e C) a percentagem de indivíduos detentores de relógios domésticos é igual ou inferior a 6%, nos grupos intermédios rico, tendencialmente muito rico e muito rico, e no dos fidalgos e altos dignitários a percentagem situa-se entre os 19 e os 32%. Por outro lado, também a média do valor investido em relógios era diferente nos vários grupos socioeconómicos. Importa destacar destes dados que, tal como se verificou nos móveis indicadores de leitura e escrita, também a posse de relógios se afigura mais expressiva em algumas das camadas intermédias, com particular incidência nas camadas rica, tendencialmente muito rica e muito rica, que se destacaram por se revelarem mais atreitas e assumirem a dianteira no consumo deste tipo de bens. O cruzamento da categoria socioprofissional com o nível socioeconómico dos agregados que possuíam relógios domésticos pôs em evidência comportamentos psicossociais distintos. Enquanto nos agregados ligados à administração e às profissões liberais havia elementos que revelavam interesse por relógios mesmo quando integravam os grupos que correspondiam a níveis de riqueza inferiores (grupo A e B); de uma forma geral, os comerciantes, retalhistas e de grosso trato, os artesãos e os proprietários procuravam adquirir relógios apenas quando o nível de riqueza era apreciável (grupo C, D e E). Assim, embora seja evidente que a posse de relógios tendia a aumentar em função do nível de riqueza, a categoria profissional parece ser uma condição mais determinante para a posse de relógios, implicando diferentes comportamentos psicossociais que se traduzem numa maior propensão para o consumo deste tipo de dispositivos na categoria dos profissionais liberais e administração. A análise da difusão dos instrumentos musicais mostrou o quão raro era este tipo de artefactos culturais nas casas lisboetas e como os seus proprietários estavam confinados a um grupo limitado de agregados. Apenas 9% dos agregados que constituem a amostra possuíam objetos destinados à produção de música. Ainda assim, vimos que do primeiro para o segundo período de análise, a percentagem de agregados com instrumentos aumentou.  A maioria dos instrumentos avaliados nos inventários corresponde a instrumentos de tradição erudita com prevalência de instrumentos pertencentes à classe dos cordofones, isto é, 
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instrumentos cujo som é produzido por meio de cordas, registando-se o domínio de dois tipos em particular, o cravo, seguido do pianoforte. Quando atentamos à difusão dos instrumentos musicais em função da categoria socioprofissional, os dados mostraram que, embora houvesse apreciadores de música em quase todas as camadas da sociedade, havia uma prevalência da presença destes objetos entre os indivíduos ligados à administração, exército, negociantes, proprietários e profissionais liberais. Em suma, ocupações associados na tratadística à difusão noção de nobreza civil. Nos outros grupos, como no dos transportes, artesanato e comércio, a presença era mais residual. A análise pormenorizada do perfil dos proprietários mostrou que, nestes grupos, os agregados se destacavam pela riqueza e, muitas vezes, pelo facto de a sua ocupação ter um caráter diferenciado, onde o anátema da mecânica ou não existia ou estava bastante diluído e difuso. Refira-se ainda que a propriedade de instrumentos musicais parece estar também relacionada com a categoria socioecónomica, verificando-se uma correspondência estatisticamente significativa entre estas duas variáveis. Enquanto no grupo socioeconómico menos favorecido (A) a percentagem de indivíduos detentores de instrumentos era de 1%, no grupos intermédios tendencialmente remediado e remediados (B e C) era de 3 a 6%, no rico e muito rico, situava-se entre os 8 e os 19%, e no dos fidalgos e altos dignitários a percentagem era equivalente a 24%. É também importante sublinhar que a análise da evolução da posse de instrumentos musicais pôs em evidência o impacto da moda e da mudança dos gostos musicais. A análise da prevalência dos cravos mostrou que este instrumento está presente nos interiores domésticos até ao final do século XVIII, mas no século seguinte tende a desaparecer. No que se refere à sua difusão social, embora mitigada, a imagem de Annik Pardailhé-Galabrun, segundo a qual se desenvolve uma hierarquia dos instrumentos que corresponde ao desenvolvimento da hierarquia social, é válida para o nosso contexto de análise. Também em Lisboa no recorte temporal em análise os membros da administração e do exército, proprietários e profissionais liberais e, para nossa surpresa também os lojistas, manifestaram preferência pelo cravo, símbolo da sociedade aristocrática do Antigo Regime; os artesãos, indivíduos ligados aos transportes e negociantes, revelavam interesse pelo piano, instrumento predileto do romantismo e símbolo da burguesia no século XIX.1014                                                  1014 Annik Pardailhé-Galabrun, The Birth…, 190 e 193; Luís L. Henrique, Instrumentos…, 214. 
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O nosso inquérito sobre os consumos de luxo incidiu também sobre difusão de pinturas e estampas. A sua análise permitiu concluir que estes objetos estão bastante disseminados, já que 51% da amostra incluiu a louvação destas tipologias.  Não obstante, quando comparámos a difusão deste consumo nos dois períodos em análise, concluímos que houve um decréscimo da percentagem de indivíduos cujo inventário incluiu a descrição de pinturas e estampas. No período entre 1755 e 1792 a percentagem situava-se nos 61%, enquanto entre 1793 e 1836 esta baixou para 43%, o que revela que em muitos agregados, no que se refere ao investimento em objetos conotados com o luxo, os painéis e as estampas deixaram de corresponder a uma prioridade. De facto, os dados indicam haver menos inventários a incluir a descrição de pinturas e estampas. Não obstante, inflacionados por um número reduzido de coleções muito numerosas e valiosas, o número médio de itens e o valor médio de avaliação aumentaram.  No que diz respeito à difusão social das pinturas e gravuras, a aplicação do Teste do Qui-Quadrado revelou haver uma relação estatisticamente significativa entre a presença deste tipo de bens e a categoria socioprofissional. Concluímos que o perfil socioprofissional dos proprietários deste tipo de bens é bastante diversificado, sendo notório que nenhum grupo socioprofissional estava excluído do seu consumo. Pese embora esta afirmação, o quadro traçado revelou que a presença destes bens tinha maior incidência entre o grupo dos agregados cujo cabeça de casal estava ligado aos transportes e à administração. Segue-se o grupo dos agricultores e pescadores, e embora com maior distância, o dos criados, dos profissionais liberais, dos artesãos e exército e os negociantes. Apenas se destacaram ligeiramente pela negativa os proprietários e os lojistas. Por outro lado, quando analisámos o número médio de pinturas e gravuras que cada agregado possuía verificámos que as diferenças entre os grupos eram expressivas e estatisticamente significativas. Havia uma diferenciação clara entre o grupo dos proprietários, exército, profissionais liberais, administração, que apresentavam uma média superior a vinte itens, e o grupo dos transportes, criados, artesãos e comerciantes, lojistas e negociantes, com uma média em torno ou próximo dos 10 itens e, finalmente, o grupo dos agricultores e pescadores com uma média de cinco pinturas e estampas.   O mesmo tipo de diferenciação surge quanto à média do valor da avaliação das pinturas e estampas, mas nesta matéria a proximidade entre os agricultores, pescadores e criados é mais saliente, destacando-se de todos os outros grupos. Num segundo nível podemos agrupar os membros dos transportes, artesãos, exército, lojistas e negociantes com uma média em torno 
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dos 3 500 e 8 000 réis. Finalmente, os profissionais liberais, os membros da administração e os proprietários apresentavam valores médios superiores a 28 000 réis. De referir que estas diferenças são estatisticamente significativas.  Quando analisamos o comportamento dos grupos socioprofissionais na diacronia, vemos que o número médio de quadros por agregado manteve-se ou diminuiu ligeiramente na categoria dos criados, indivíduos ligados aos transportes e à administração, nos lojistas, negociantes, artesãos, e proprietários. Apenas aumentou ligeiramente nos profissionais liberais e de forma acentuada entre os membros do exército. No que concerne à variação do valor médio de avaliação dos quadros, a linha de demarcação entre grupos socioeconómicos é muito evidente. Entre os grupos que, a avaliar pelo valor de estimação dos quadros, desinveste nesta categoria de bens contam-se os criados, artesãos, lojistas e membros da administração. Do lado oposto, entre os grupos que passaram e despender mais recursos em pinturas e estampas encontramos os membros do exército, negociantes, profissionais liberais, proprietários e indivíduos ligados ao setor dos transportes, sendo a diferença da média do primeiro e terceiro estatisticamente significativa. Daqui se conclui que o consumo de pinturas e estampas, antes socialmente disseminado, tendeu a confinar-se. Menos pessoas, mas com profissões melhor conotadas socialmente, passaram a possuir estas tipologias, sendo também evidente que estavam dispostas a investir mais dinheiro nesta dimensão da cultura material. Quanto à disseminação da posse de pinturas e gravuras em função da categoria socioeconómica, podemos afirmar que estes objetos estavam disseminados por toda a estrutura socioeconómica, não se vislumbrando uma relação estatisticamente significativa entre as duas variáveis, como também não existia entre o número de pinturas e estampas de cada agregado e a categoria socioeconómica. O mesmo não podemos afirmar relativamente ao valor da avaliação das pinturas e gravuras, já que o Teste de Kruskal Wallis demonstrou que existe uma relação entre o nível socioeconómico e o valor da avaliação destes bens. Importa notar que quando analisamos aquela relação de forma independente nos dois recortes temporais, verificámos que enquanto no primeiro período a relação entre a posse de pinturas e gravuras e a categoria socioeconómica não é estatisticamente significativa, ela passa a ser no segundo momento. Sendo também de sublinhar que, com exceção do grupo dos fidalgos e altos dignitários, verificou-se em todas as categorias uma diminuição expressiva da proporção de agregados que possuía pinturas e estampas.  Em conclusão, os indícios sugerem que as pinturas e estampas que se tinham 
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transformado num consumo de luxo fortemente disseminado na segunda metade do século XVIII, perderam presença nos interiores domésticos no segundo período, mas ganharam poder distintivo. Elitizaram-se. Efetivamente, neste período, o seu consumo estava mais confinado do ponto de vista social e também mais concentrado. Por outro lado, os dados puseram em evidência que, embora o cenário tendesse a mudar no segundo período de análise, a categoria socioprofissional dos indivíduos parece ter sido mais determinante na propriedade deste tipo de bens do que a categoria socioeconómica. O tremó, móvel por excelência de aparato, tinha uma função eminentemente decorativa reforçada pela dimensão, matérias-primas e decoração exuberante. Os valores pelos quais foram avaliados os tremós reforçam a noção de que se tratava de um objeto de luxo e distinção. Em madeira esculpida e dourada, ou recebendo pintura em tons de azul, vermelho, bege, esta tipologia vai, na opinião de Maria da Luz Paula Marques, sofrer uma evolução estilística, seguindo os estilos do século XVIII em França, ou seja, evoluindo dos modelos 
“rocaille” para os modelos neoclássicos.  Analisando a presença dos tremós nos interiores domésticos no período em estudo, constatamos que esta tipologia constituiu um objecto de distinção e prestígio, confinado a uma minoria, pois apenas um em cada cinco agregados possuía esta tipologia. No entanto, os tremós conheceram uma forte difusão do primeiro para o segundo período de análise. Enquanto entre 1755 e 1792 apenas 11% dos inventários incluiu a descrição de pelo menos um tremó, entre 1793 e 1836 esta percentagem sobiu para mais do dobro (27%). É curioso notar que a difusão dos tremós, que era também, mas não só, um espelho, se dá numa altura em que os espelhos propriamente ditos se haviam difundido grandemente, fazendo parte do recheio de cerca de 60% dos inventários que constituem a nossa amostra, com uma distribuição bastante uniforme em função das categorias socioprofissionais. Os espelhos haviam-se tornado um lugar-comum nos interiores domésticos das elites, bem como das camadas intermédias e até populares de Lisboa nos finais do Antigo Regime.1015 Com ironia notámos que os espelhos que se haviam disseminado tendem a desaparecer para dar lugar a uma nova tipologia, mais requintada e a que nem todos tinham acesso. Em suma, os espelhos transfiguram-se e, a seguir, elitizam-se. Vejamos como. Os dados mostraram que a relação entre a posse de tremós e a categoria                                                  1015 Maria da Luz Paula Marques partilha esta visão de ampla difusão dos espelhos. Maria da Luz Paula Marques, 
“Mobiliário…, 49. 
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socioprofissional é estatisticamente significativa. Por um lado, existiam grupos socioprofissionais como os agricultores e pescadores, e os criados que se encontravam totalmente excluídos deste tipo de consumo. Por outro, no grupo dos artesãos, apenas 9% dos agregados detinha esta tipologia. Mesmo aqui, destacamos o perfil diferenciado da maioria dos indivíduos ligados ao artesanato, que possuía este móvel de aparato. Dos nove artesãos, a maioria distinguia-se pelo nível de riqueza, podendo, de acordo com os critérios enunciados, ser considerado rico ou muito rico e pela ligação à transformação (e, em alguns casos, também à comercialização) de produtos diferenciados. A presença destes objetos tinha maior expressão entre proprietários, negociantes e, embora em menor escala, entre os indivíduos ligados à administração e profissionais liberais. A presença de tremós nos interiores domésticos dos membros do exército e indivíduos ligados aos transportes era mais residual (16%). Assim, a análise da difusão dos tremós em função da categoria socioprofissional em geral e do perfil de cada um dos proprietários das diferentes categorias, mostrou que, embora houvesse apreciadores desta tipologia em várias camadas da sociedade, é óbvia a prevalência da presença de tremós nos agregados associados à noção de nobreza civil, onde o anátema da mecânica ou não existia ou estava bastante diluído e difuso. Os dados mostraram que, como seria lógico e expectável, atendendo às características e valor desta tipologia, a posse de tremós estava relacionada com a categoria socioprofissional mas também com a categoria socioeconómica, existindo uma correspondência estatisticamente significativa entre estas duas variáveis. De facto, enquanto no grupo socioeconómico menos favorecido a percentagem de indivíduos detentores de instrumentos se situava nos 6%, no dos tendencialmente remediados e remediados, nos 10%, no dos ricos, tendencialmente muito rico, a percentagem oscilava entre 22 e 33%, e no dos muito ricos, fidalgos e altos dignitários esta cifra fixava-se entre os 47 e 48%. Assim, é possível concluir que os proprietários de tremós eram, em princípio, indivíduos com estatuto e um nível de fortuna considerável.  Mas qual será o fator determinante para a posse deste tipo de móvel? Uma análise atenta ao quadro permite perceber que embora a propriedade desta tipologia crescesse à medida que o nível de riqueza dos indivíduos aumentava, a forma como os diferentes grupos socioprofissionais concorrem para este consumo é bastante diferenciada. De outra forma e concretizando, existem grupos profissionais totalmente excluídos e outros entre os quais o consumo está consideravelmente disseminado. Mais: entre estes grupos a linha de demarcação mecânica/não mecânica tem expressão objetiva.   



 
423  

CONCLUSÃO   De acordo com o nosso plano de investigação, que visou em última instância aumentar o conhecimento sobre as camadas intermédias, começamos, no primeiro capítulo, por abordar as imagens inerentes aos conceitos de “estado do meio”, “gente do meio”, mediania, “classe 

média”, etc., para percecionar o seu significado no âmbito das tipologias sociais. Examinámos o uso dessas expressões no período Moderno, em Portugal, com particular ênfase para os séculos XVII e XVIII, momento em que este vocabulário se difundiu e ganhou adeptos. Para tal foram usadas fontes primárias heterogéneas (tratados, relatos, escritos jurídicos, políticos, etc.). Procurámos definir a que camadas da sociedade se referiam e por último, perceber até que ponto antecipam o posterior uso do conceito de “classe média”. Com este estudo sublinhamos, por um lado, a multiplicidade de esquemas de representação social e taxonomias que coexistiram no período em análise e que nos levaram a problematizar e refletir sobre o relativismo das classificações sociais, no seu sentido plural. Por outro lado, provamos que, apesar de estranho ao discurso legal e enquadramento normativo da época em análise, a noção de mediania e as visões da sociedade que a incluem estão bastante difundidas em Portugal nos séculos XVII e XVIII. Os discursos analisados têm em comum a rejeição de uma visão dicotómica e maniqueísta da realidade social, uma vez que a sua abordagem não se esgota na contraposição do binómio nobres/plebeus, grandes/pobres, cavaleiros/peões, propondo sempre uma categoria analítica intermédia, ainda que de conteúdo diverso. Segundo Penelope J. Corfield e John Seed, o mesmo fenómeno terá tido expressão em Inglaterra no século XVIII, mas, em Portugal esta imagem tripartida parece amplamente difundida e presente, implícita ou explicitamente, em muitos tratados e escritos do século XVII.1016 Parece certo que, em Portugal, como em Inglaterra, Espanha e Itália, ao lado da hierarquia estamental, existia uma representação tripartida da sociedade, favorável à consideração de contradições e conflitos sociais que distinguia os grandes, poderosos ou ricos dos pequenos, humildes ou pobres, mas considerava também os homens medianos. Relativamente aos padrões de significados, concluímos que o conceito de grupos                                                  1016 Sobre este assunto, leia-se Penelope J. Corfield, “Class by name…, 119-128; John Seed, “From „middling sort‟…, 115. 
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intermédios ou médios se revela profundamente plástico, assumindo significados diferentes ao longo do tempo. A plasticidade do conceito radica da sua natureza posicional, reportando-se invariavelmente a um entre, donde a grande amplitude e variabilidade de aplicações. Da análise dos discursos, concluímos que o “estado do meio” é um conceito ambìguo e difuso. Como refere Diogo Ramada Curto, as tipologias sociais, umas vezes entalam-no entre nobres e plebeus, outras conotam-no como nobre, utilizando-o como equivalente a um segundo grau de nobreza (nomeadamente, para a distinguir de fidalguia, termo superior e mais restrito).1017 Outros, acrescentamos nós, utilizavam o termo para designar a nobreza simples ou nobreza rasa. Na primeira e terceira visão o estrato intermédio parece apontar para uma condição provisória, um lugar de passagem. Um meio e não um fim em si. Um quarto entendimento aponta para um grupo (não nobre) que se diferencia dos plebeus pelos recursos médios e correlativo modo de vida, vestuário, hábitos e divertimentos e parece dotada, por isso, de identidade. Por sua vez, o conceito de classe média, decorrente do contexto de produção literária profundamente prosélita, que visa a legitimação da Revolução Liberal e dos seus mentores, tem forte conotação política, valoriza o mérito e o poder económico. Nele identifica-se a classe média com todos aqueles que não pertenciam à aristocracia do nascimento, nem à plebe. Em suma, verificámos que efetivamente existia uma perceção social – entre nacionais e estrangeiros – favorável à consideração de um grupo intermédio. Esta perceção não só se coaduna com a nossa perspetiva de análise como, em última instância, a legitima. Estas visões obviam o problema metodológico-conceptual inerente ao nosso estudo: o problema do modelo de análise social. Efetivamente, cremos ter demonstrado a ideia, que se coaduna com o enfoque que adotamos, segundo a qual, para muitos, a sociedade no século XVIII já não espelha o modelo dominante que antes a tipificou. Vários autores parecem defini-la pelo modelo em que desembocará findo esse período de transição, considerando um grupo intermédio entre ricos e pobres. Foi nela que a nossa análise assentou e retirou a sua força. Por fim, deixamos como hipótese uma possível filiação da classe média no “estado do 

meio”. Consideramos que as transformações sociais e as perceções de um grupo intermédio podem ter resultado, de um processo longo que teve os seus desenvolvimentos muito antes do período no qual os políticos e historiadores o tendem a localizar. Muito embora este só surja ao nível do discurso como uma entidade social e cultural consistente na sequência da Revolução                                                  1017 Diogo Ramada Curto, Discurso…, 205. 
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Liberal, a hipótese que avançamos, e que cremos que as perceções sociais expostas nos autorizam, é a de que a noção ossificara no imaginário social. Os pontos de contacto entre a classe média, tal como foi definida no século XIX, e determinadas leituras do estado do meio são 
evidentes. Quando o “estado do meio” surge como equivalente à nobreza política e civil não é mais do que o reconhecimento de um estatuto que se conquista por mérito, seja por via das artes, indústria, riqueza ou ciência. O postulado da superioridade do mérito sobre a hereditariedade, que perspetiva o indivíduo como filho das suas obras e dos seus méritos, tinha tido afinal percursores, pois encontra-se plasmado em muitos discursos de juristas e outros agentes sociais. A análise dos discursos fundamentou a nossa opção terminológica pela designação de grupos intermédios em detrimento de outras, que procurou construir-se com referência (mas sem reverência) ao vocabulário da época. Na verdade, pretendemos manter-nos fiéis à tradição linguística portuguesa e optamos por um vocabulário que remete para a matriz posicional de um grupo, mas simultaneamente fugir à multiplicidade de significados para que nos remete, por 
exemplo, a categoria de “estado do meio” ou “mediania”. Preterimos também o conceito 

sociológico de “burguesia” pela forte conotação ideológica, dada a referência, pelo menos implícita, à teoria marxista, que se impôs de forma persistente na historiografia francesa, tendo sido subscrito pelos mais prestigiados historiadores.1018 Em Portugal, o termo, além de ambíguo, afigura-se anacrónico para o período em análise.  Importa notar que, com esta opção terminológica, não estamos a negar que a sociedade moderna portuguesa estava do ponto de vista legal e formal dividida em ordens e, consequentemente, que alguns gozavam de mais privilégios do que outros, mas recorrendo ao argumento de Peter Burke, sublinhamos que o modelo de ordens é mais normativo do que descritivo.1019 Consideramos o modelo de análise baseado nas ordens por si só pouco ajustado para nos debruçarmos sobre a realidade social portuguesa de finais do século XVIII e inícios do século XIX. Assim, mesmo considerando que, no período em análise, a sociedade portuguesa se organizava formalmente em ordens, propusemo-nos dissecá-la a partir de categorias sociológicas que se aproximam mais de classes do que de ordens ou estados. Não uma classe no sentido marxista, mas uma classe que se define num espaço multidimensional que dá relevo ao                                                  1018 Jean-Pierre Chaline, “Entre l'histoire sociale et la sociologie: L'étude de la bourgeoisie”, in Histoire Sociale, Histoire Globale? Actes du Colloque des 27-28 Janvier 1989, dir. Christophe Charle (Paris: Éditions de la Maison des Sciences de L'Homme, 1993), 151. 1019 Peter Burke, “The language…, 5. 
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estatuto, mas também aos aspetos económicos, sem lhe atribuir um caráter absoluto nem determinista. Na verdade, subscrevemos a noção proposta por Pierre Bourdieu que definiu a 
classe objetiva como um “Conjunto de agentes sociais que estão colocados em condições de existência homogéneas e produzem sistemas de disposições homogéneas, uns e outros geradores de práticas semelhantes; os quais agentes possuem propriedades comuns, umas 
“objectivadas”, inclusive garantidas juridicamente (posse de bens e ou de poderes), outras 

“incorporadas”, como os habitus de classe (e, particularmente, os sistemas de categorias 
classificatórios)”.1020 Aliás, definimos como fim último de todo o nosso trabalho aferir se no período e espaço considerado os grupos intermédios tendiam a funcionar como uma classe social, nesta aceção particular. Se estavam dotados de uma identidade social.  Depois de nos determos na descrição do espaço de análise e das características da amostra, partimos para a análise de dados propriamente dita. No capítulo 5, debruçamo-nos sobre os níveis de riqueza, a composição do património e estrutura de consumo da amostra, com particular ênfase nos grupos intermédios, principal objeto de estudo. Os dados recolhidos e o tratamento quantitativo a que foram submetidos levaram-nos a concluir que existiam diferenças significativas entre os grupos ao nível da composição do património. Vimos que no grupo popular (A), o recheio de casa tinha um peso semelhante ao grupo intermédio tendencialmente remediado (B), mas incomparavelmente superior ao dos outros grupos, representando mesmo a segunda componente mais importante do seu património. Por outro lado, no grupo popular (A), as dívidas ativas tinham um peso muito inferior ao dos restantes grupos. Estes dois dados indicam que os critérios mínimos estabelecidos para definir os grupos intermédios se revelaram ajustados e analiticamente úteis, uma vez que essa fronteira tem tradução na configuração singular da composição da riqueza do grupo que definimos como popular (A).   Entre os grupos intermédios verificou-se uma relativa homogeneidade nos valores e pesos médios das diversas componentes da riqueza. Não obstante, no seu seio foi possível demarcar o grupo intermédio muito rico (F), que se destacou das demais pelo valor e peso relativo médios que as apólices representavam no seu património, bem como pelo valor médio do dinheiro, das dívidas ativas e dos instrumentos do ofício e mercadorias.   Por outro lado, registaram-se diferenças estatisticamente significativas no valor médio de avaliação do recheio da casa, dos semoventes e dos objetos de ouro e prata nos inventários                                                  1020 Pierre Bourdieu, A Distinção: Uma Crítica Social da Faculdade do Juízo (Lisboa: Edições 70, 2010 (1979)), 177. 
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pertencentes a agregados com estatuto social mais elevado (G). Muito embora, nesta última componente, este grupo fosse secundado pelo grupo intermédio mais rico (F).  Quando confrontamos o investimento das diferentes categorias socioeconómicas nas múltiplas componentes do património móvel, não obstante verificarmos que estas estavam bastante correlacionadas com o nível de riqueza, foi possível detetar diferenças estatisticamente significativas. A comparação múltipla de médias permitiu verificar que, apesar das camadas A, B, C, D e E corresponderem a um conjunto relativamente homogéneo em relação ao total despendido nas várias categorias de consumo, verificaram-se diferenças significativas que permitem opor estes grupos ao dos fidalgos e altos dignitários (G) e ao grupo intermédio mais rico (F), e, por vezes, mesmo estes dois entre si.   Verificamos que os fidalgos e altos dignitários (G) se destacaram claramente dos demais pelo valor médio investido em armas e livros, bem como pelo número médio de livros, armas e peças de roupa de vestir; tinham um comportamento diferenciado de consumo relativamente a todos os grupos, mas semelhante ao grupo intermédio muito rico (F), quanto ao valor médio investido nas joias e na baixela, assim como no número médio de objetos que a compunham, no número de itens de roupa de casa e mobiliário. Importa destacar que, relativamente ao valor médio pelo qual foi estimada a roupa de casa e o mobiliário, os altos dignitários destacavam-se do grupo intermédio muito rico (F) que, por sua vez, se demarcava de todos os outros. Estas diferenças permitiram concluir que a análise quantitativa indicia a existência de um padrão de consumo diferenciado associado à generalidade dos grupos intermédios, que apresenta semelhanças com o grupo economicamente mais desfavorecido, do qual se distinguem os grupos intermédio muito rico (F), maioritariamente constituído por negociantes, e o grupo dos fidalgos e altos dignitários.   Relativamente à proximidade que, em alguns aspetos do consumo, detetamos relativamente a estes dois grupos (F e G), esta pode ser vista como um indicador do fenómeno de mimetização, sintomático de uma tentativa de aproximação aos indivíduos com estatuto mais elevado. Os inventários dos indivíduos mais ricos podem estar a espelhar uma estratégia de ascensão social que consiste na aproximação do padrão de consumo dos altos dignitários, como de resto, a própria compra de ações, pode ser perspetivada como uma estratégia de ascensão social, na medida em que representava um “atalho” no acesso às ordens militares. No entanto, é necessário ser prudente e evitar visões redutoras das tendências de consumo, que tendem a 
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explicar tudo com base na emulação.1021 Temos de reconhecer também que, na verdade, os grupos podem possuir o mesmo número de objetos ou até objetos semelhantes e com o mesmo valor de estimação, mas atribuírem-lhe significados diferentes. Neste ponto, temos de admitir que o nosso conhecimento sobre os consumidores é limitado. Nós sabemos bastante sobre os seus bens, mas muito pouco sobre o seu significado, os desejos e as aspirações escondidos sob a cultura material que deixaram.   O dado mais importante que resultou desta análise e que, por esse motivo, queremos relevar consiste numa tendência transversal a todos os grupos na qual os grupos intermédios, como os definimos, participam e que se caracterizou pelo maior investimento nos bens destinados ao uso doméstico por oposição aos objetos destinados ao uso na esfera pública, como sejam a roupa e as joias e que, na nossa opinião, são sintomáticas do avanço do processo de privatização. Não obstante tratar-se de uma tendência transversal, esta mudança no padrão de consumo parece ter forte expressão nos grupos intermédios. Como em sede própria fizemos notar, consideramos que as hipóteses de identificação de um padrão de consumo ou de indícios de identidade(s) social(ais) associados aos grupos intermédios não se esgotavam nesta análise quantitativa que, em boa verdade, não se revelou muito conclusiva. Na nossa perspetiva, conhecer as camadas intermédias passa, por conhecer a estrutura e o pano de fundo da vivência quotidiana, isto é, o habitat, nomeadamente, as formas de propriedade e as tipologias mais comuns, a forma como os indivíduos e agregados organizavam e moldavam o espaço de acordo com as necessidades para percecionar se e de que forma como este materializava distâncias sociais e económicas. Foi esse o móbil do capítulo 6. Para isso, partindo da descrição das casas, procurámos identificar as tipologias de edifícios habitacionais característicos do período em análise, proceder à análise da compartimentação                                                  1021 Efetivamente, muitos historiadores têm enfatizado o papel da emulação social e do consumo conspícuo como motor da mudança nas tendências de consumo nas sociedades. Nesta perspetiva o consumo é visto como uma resposta a uma necessidade social. Para Veblen, por exemplo, “A pedra de toque de todo o processo consiste na luta pela honorabilidade fundada na constante comparação de prestígio entre os indivíduos e no desejo de sobrepujar os outros em posição pecuniária por forma a ganhar a sua estima e inveja”. Thorstein Veblen, A Teoria da Classe Ociosa (São Paulo: Livraria Pioneira, 1965), 44-46. No entanto, “Os atores sociais sabem que para obter e conservar a estima dos outros não basta possuir riqueza ou poder. Esta tem de ser demonstrada e posta em evidência”. Os meios de demonstração de riqueza e força pecuniária são o ócio e o consumo conspícuo que, desta forma, se convertem em instrumentos de respeitabilidade. Thorstein Veblen, A Teoria…, 88. Georg Simmel também discute o papel da moda como uma forma social de demarcação de classe. Na sua perspetiva, a história da sociedade é vista como um compromisso entre a absorção e adesão a um grupo social e a necessidade de demarcação dos membros desse grupo. Lorna Weatherill, por exemplo, põe em evidência algumas fragilidades da teoria da emulação como modelo único de explicação para as mudanças no campo material. Lorna Weatherill, 
“Consumer behaviour and social status in England, 1660-1750”, Continuity and Change, vol. 1, n.º 2 (1986): 191-216. 
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interna dos fogos e à sua caracterização funcional.  Os dados analisados puseram em evidência que, ao nível do tipo de propriedade, as diferenças entre os grupos não são muito expressivas. Em todas as camadas os regimes de propriedade dominantes foram o arrendamento e o domínio útil. Com exceção dos grupos intermédios rico e tendencialmente muito rico (D e E), o arrendamento constituiu a forma de propriedade com maior peso, sendo igualmente significativo que a incidência da propriedade plena foi maior nas camadas com estatuto e nível de riqueza superior. Vimos que a opção pelo arrendamento estava fortemente disseminada, mesmo nas camadas com maior estatuto e poder económico. Arrendar, dissemos, não parecia desqualificar. Aliás, muitos indivíduos, sendo proprietários de uma ou mais moradias, escolheram ser inquilinos e viver numa casa arrendada, eventualmente mais compatível com o seu estatuto ou melhor localizada. Claro que esta opção pode ter sido ditada também por critérios económicos. Tratar-se-ia, muitas vezes, de uma estratégia de poupança e de gestão de uma importante fonte de rendimento. Concluímos que o valor médio das casas onde residiam os inventariados aumentava em função do património dos seus proprietários. Outro dado importante: à medida que o nível de fortuna dos agregados aumentava, diminuía o peso relativo que a casa tinha no seu património. Verificámos também uma grande disparidade da média e mediana dos valores das rendas pagas, o que traduz uma atitude de valorização e investimento no habitat por parte dos grupos mais favorecidos do ponto de vista socioeconómico. A análise das tipologias mostrou que as diferenças a este nível parecem ser mais expressivas do que ao nível do tipo de propriedade que os indivíduos tinham sobre a sua residência. De facto, os dados mostraram o forte predomínio de determinadas tipologias em algumas camadas. É o caso da barraca, que apenas constituiu opção de moradia das camadas popular e intermédia tendencialmente remediada (A e B), e da casa térrea (uni e plurifamiliar), que apenas estava presente nas camadas A, B, C e D, ou seja, popular e intermédias tendencialmente remediadas, remediadas, ricas e tendencialmente muito ricas, embora com muito mais expressão nas duas primeiras. Por outro lado, como seria de esperar, num contexto urbano como o lisboeta, a casa com andares plurifamiliar era hegemónica, representando a opção dominante em quase todos os grupos. De facto, a situação mais comum era os edifícios de habitação dos agregados em estudo conterem fogos arrendados a outros indivíduos. Apenas uma pequena parte dos indivíduos da nossa amostra ocupava a totalidade de um edifício. Esta opção, que passava por habitar uma casa unifamiliar, uma quinta, um palácio e, em alguns 
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casos, uma casa nobre, é mais notória nas camadas com maior estatuto e poder económico. A opção não constituía apanágio dos fidalgos e altos dignitários. Incluía também os grupos intermédios rico, tendencialmente muito rico e muito rico (D, E, F). O exame da incidência do número de andares que compunha a habitação nos diferentes grupos permitiu pôr em evidência o caráter marcadamente vertical da cidade de Lisboa e constatar que as camadas mais pobres tendiam a viver em casas com menos andares do que as camadas mais ricas. Os grupos intermédios tendencialmente muito rico e muito rico, bem como os fidalgos e altos dignitários residiam em casas mais caras, preferencialmente ocupadas apenas pela sua família, num edifício alto. A verticalidade da casa parecia constituir uma espécie de código que consubstanciava diferenças de ordem social e económica.  A diferença ao nível do número de divisões das habitações revelou-se igualmente significativa e expressiva. Senão veja-se: a maioria dos agregados da camada popular (A), e cerca de 40% das camadas intermédias consideradas tendencialmente remediadas e remediadas (B e C), residiam em moradias com quatro ou menos divisões. Moradias com cinco a sete divisões eram também a opção de muitos dos indivíduos dos grupos popular e intermédios (A, B, C, D, E e F). Habitações com oito a dez, 11 a 15 e mais de 15 divisões eram dominantes em todas as camadas a partir do grupo intermédio considerado rico (D, E, F e G), sendo mesmo a opção da esmagadora maioria dos membros dos dois últimos. Estes dados são particularmente relevantes atendendo à correlação entre número de divisões e especialização funcional, pelo que, mais do que o número em si, estas diferenças quantitativas traduzem distâncias muito sensíveis nas formas de habitar, no quotidiano e na interação entre os membros do agregado. Na segunda parte do capítulo 6 pretendemos complementar a perspetiva histórica do estudo dos indivíduos, da sua condição social, nível de riqueza e património com a história da arquitetura urbana nas variantes corrente e erudita, centrando o nosso olhar na habitação de indivíduos passíveis de serem enquadrados nas camadas populares, intermédias e superiores. Para isso, partimos da materialidade de alguns estudos de caso que traduzem diferentes formas de habitar a casa urbana na cidade de Lisboa na segunda metade do século XVIII e início do século XIX. Procuramos para cada um dos casos abordar a localização no tecido urbano, o tipo de propriedade, o valor da casa, a sua morfologia, área bruta, largura, comprimento, número de divisões, a organização espacial interna e especialização funcional.  Os casos apresentados testemunham a larga difusão do sistema de prédio de 
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rendimento na cidade. Um aspeto comum aos casos estudados consiste na organização horizontal das habitações nos edifícios por níveis sobrepostos, tão comummente aplicada atualmente. Com efeito, a distribuição dos fogos segundo estratos horizontais sobrepostos, ainda que de reduzida dimensão, com espaços comuns bem definidos, que asseguravam a privacidade de cada habitação e visavam a obtenção de rendimento, por via do arrendamento, estavam perfeitamente disseminados na segunda metade do século XVIII.1022 Os edifícios analisados traduzem uma grande variedade de tipologias e tempos de construção. Trataram-se diferentes modelos de edificações e diferentes formas de habitar. A variedade deve-se ao momento de construção dos imóveis, mas também a conceções de construção ligadas a diferentes disponibilidades económicas. Como Ernesto Veiga de Oliveira e Fernando Galhano concluíram para as casas do Porto, também nós notámos que, grosso modo, em Lisboa, as casas se dividiam, nos seus aspetos físico e social, em duas grandes categorias: a casa esguia, estreita e alta, que se desenvolve na vertical e a casa baixa e larga de amplas linhas horizontais.1023 A primeira correspondeu à habitação das camadas populares e intermédias com menos recursos. A segunda categoria, a casa larga e baixa, de fachada ampla e onde predominavam linhas horizontais, correspondeu à habitação das camadas intermédias mais ricas e com estatuto social superior. A afirmação do prestígio social e do poder económico manifestavam-se, como vimos, na altura dos edifícios. A análise dos casos de estudo patenteou que as diferenças de prestígio e poder económico se traduziam, afinal, também na largueza de espaço ocupado na cidade. A casa esguia caracterizava-se pelo lote retangular, estreito e alongado. A fachada ocupava normalmente toda a frente do lote, a parte posterior era, em alguns casos, preenchida por quintais ou saguões. As paredes laterais encostavam-se às casas vizinhas com as quais partilhavam normalmente uma parede ou até as duas (paredes meãs). Condicionadas pelas parcelas em que foram edificadas, estas casas caracterizavam-se na maioria dos casos pela fachada estreita, de formato alongado, claramente retangular e as habitações, mais compridas do que largas, tendiam a assemelhar-se a um longo corredor. As fachadas caracterizavam-se, de                                                  1022 Estes dados contrariam a afirmação de Catarina Wall Gago, segundo a qual, “embora existam já alguns exemplos deste tipo de prédio urbano totalmente constituìdo no final do século XVIII, […] estes só se generalizariam no século posterior, após um período de transição”. Catarina Wall Gago, “Habitação…, 9-11. Esta ideia assenta no pressuposto, assumido por Joana Cunha Leal, de acordo com o qual o novo parque residencial da baixa pombalina corresponderia a um ponto de viragem nos modos de habitação. Joana Cunha Leal, “Arquitectura privada…, 45-57, máxime, 47. 1023 Ernesto Veiga de Oliveira; Fernando Galhano, “Casas…, 3-4. 
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uma forma geral, pela sobriedade e simplicidade. O cuidado no seu desenho demonstra uma preocupação com a regularidade e o ritmo dos vãos, cujo número dependia da largura do lote. Os vãos são quase sempre emoldurados por pedras de cantaria, com formas paralelepipédicas simples, que desempenhavam funções estruturais e decorativas.1024 Dada a dimensão dos lotes, o espaço interior era, quase sempre, exíguo. A configuração da planta dominante era, normalmente, longitudinal. A distribuição interna dos fogos mais simples era composta por três ou quatro divisões e privilegiava invariavelmente a sala, espaço social de maior dimensão, posicionada junto à fachada principal, o que lhe conferia melhor iluminação e contacto com a rua. No caso de haver apenas três divisões, os compartimentos posicionavam-se de acordo com duas variantes: em fila, com um quarto interior e a cozinha a tardoz, com passagem direta de uns compartimentos para os outros, ou em T, com a cozinha e o quarto lado a lado, comunicando diretamente para a sala. Atendendo à forma e agrupamento dos lotes, muitos compartimentos não tinham janelas. As divisões eram normalmente intercomunicantes. A circulação interior fazia-se habitualmente através de portas localizadas a meio das paredes interiores, sem recurso a espaços medidores. Releva da análise que, mesmo nas habitações das camadas mais pobres, havia diferenciação funcional, uma vez que, os quartos eram separados dos centros de convívio e socialização. Mesmo um pescador ou um mestre alfaiate, com poucos recursos, entretinham as visitas em salas separadas, normalmente junto à fachada. Os casos de estudo analisados permitiram concluir que as residências das camadas económica e socialmente favorecidas eram largas, apresentavam fachada ampla, onde predominavam as linhas horizontais. Os imóveis destacavam-se pelas dimensões, possuindo muitas características típicas da casa nobre e da construção erudita. As fachadas, mais largas do que altas, eram, normalmente, marcadas pela uniformidade e regularidade e apresentavam uma aparência de conjunto. A construção caracterizava-se pelo protagonismo do andar nobre, constituído por vãos abertos numa série de janelas de sacada assentes sobre um friso saliente, que visava assinalar o pavimento, destacando-o dos demais. A entrada principal, apresentava cantarias com ornamentos, ou destacava-se apenas pela dimensão e/ou verga curva. A fachada apresentava cunhais apilastrados, e remate em cornija e beirado. Os fogos tinham maiores dimensões, mais divisões, assim como um maior número de                                                  1024 Ana Costa Rosado, “A habitação…, 34. 
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vãos, traduzindo um relevante aumento da qualidade dos padrões da arquitetura doméstica. Não obstante, as habitações das famílias mais abastadas alvo da nossa atenção revelaram princípios distributivos semelhantes às habitações mais simples, isto é, apresentavam compartimentos encadeados de grandes dimensões, que comunicavam diretamente entre si e onde não estava excluída a multifuncionalidade. Como refere Catarina Wall Gago, “Neste aspecto, a vida doméstica das habitações desta época é consideravelmente diferente de como a entendemos hoje em dia, existindo nestas divisões plurifuncionais a evidência de uma existência menos individualizada tanto ao nível familiar, pessoal ou profissional”.1025 De facto, os quartos de dormir e as salas de convívio seriam as principais funções que definiriam a ocupação; as refeições e os hábitos sanitários, tal como as funções associadas a um escritório, a uma biblioteca ou mesmo a um oratório, não requeriam um compartimento fixo, convivendo com outras funções. Eram muitas vezes os quartos de dormir ou salas que davam resposta a estas necessidades mediante a presença de mobiliário especializado. Pese embora esta afirmação, é importante notar que o edifício pombalino pertencente ao negociante, António Brás Coutinho, e sua mulher, Feliciana Joaquina do Nascimento Marques Coutinho, anteriormente analisado, evidencia um uso dos espaços na habitação associado à alteração da relação do indivíduo com os outros. Uma relação mais filtrada, respondendo à necessidade de intimidade e isolamento.1026 Uma noção de intimidade que se manifestava nas relações entre as divisões da casa, materializando-se na implementação de percursos diferenciados que hierarquizam os acessos – através da criação de um acesso separado para os espaços de serviço (nomeadamente à cozinha) e outro para os espaços de sociabilidade –; no sistema de circulação mais preciso com a existência de uma dupla circulação entre os aposentos 
– deixando de existir apenas a enfilade principal –; na separação entre locais de representação social e a intimidade dos locais mais privados, que permitia equacionar graus de profundidade através de várias divisões; na maior especificação de funções que se manifestou no aparecimento 
do “gabinete”, ligado à “sala”, e na sala de jantar, bem como na presença de compartimentos secundários acessórios ao quarto, como os toucadores. Em suma, a casa constituiu um importante elemento de diferenciação social, que se materializou e expressou de diferentes formas e em graus diversos em função dos vetores de                                                  1025 Catarina Wall Gago, “Habitação…, 7.  1026 Monique Eleb-Vidal, Anne Debarre-Blanchard, Architectures de la Vie Privée (Bruxelas: AAM Éditions, 1989), 21apud Catarina Wall Gago, “Habitação…, 7. 
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análise. Os dados sugeriram que seria mais importante encontrar determinada tipologia, uma moradia com o número de divisões mais compatível com o estatuto e honorabilidade e necessidades de representação social, do que ter determinado tipo de propriedade sobre a sua própria moradia. Existia uma grande diversidade na divisão e especificação de funções no interior dos fogos que, por um lado, espelham, por outro, condicionam diferentes conceções da interação familiar no espaço doméstico.  Através do enfoque desenvolvido ao longo do capítulo 6 foi possível demonstrar o potencial dos inventários orfanológicos para o estudo da habitação corrente e erudita. Ficou demonstrado que esta fonte permite unir três polos de análise fundamentais: os homens, as casas e os objetos que constituíam o seu recheio. Permite uma história das casas com gente dentro. No entanto, a digressão que fizemos pelos oito casos de estudo deixou também evidentes algumas fragilidades. Recordamos, a título de exemplo, o espectro da sonegação de objetos que paira sobre o segundo estudo de caso ou o da partilha amigável que rodeia o terceiro caso de análise. Por outro lado, importa sublinhar que a determinação da função das divisões não é absolutamente certa, ela recorre à extrapolação dos pressupostos observados e análises feitas por diversos autores. De facto, existe um consenso generalizado acerca da localização dos espaços de serviço a tardoz, onde se situava a cozinha, as alcovas estão associadas aos compartimentos cegos no interior dos fogos, e as divisões localizadas junto à fachada como espaços de convívio. Contudo, é necessário ter em conta o facto de este esquema poder variar e de os espaços das habitações terem, muitas vezes, um caráter plurifuncional. É justo reconhecer que a imagem que conseguimos construir das casas não corresponderá certamente ao retrato fiel, mas ao retrato possível. Ainda assim, consideramos que a abordagem tem virtualidades. No sétimo e último capítulo analisámos a casa como espaço de consumo. Como é sabido, o aumento do desejo de possuir bens de luxo que caracterizou muitas sociedades no século XVIII não ficou confinado às classes superiores. As classes baixas e intermédias dos centros urbanos da Europa, seguidas pelas suas congéneres nas comunidades rurais, desenvolveram o gosto por objetos de luxo.1027 Alguns autores notaram mesmo que a mudança nas práticas de consumo foram lideradas pelas camadas intermédias.1028 Incidindo o nosso olhar                                                  1027 Kenneth Pomeranz, The Great Divergence…, 114; Anne E. C. McCants, “Exotic goods, popular consumption, and 
the standard of living: Thinking about globalization in the Early Modern World”, Journal of World History, vol. 18, n.º 
4 (2007): 461; Johan Fourie; Jolandi Uys, “A survey and comparison of luxury item ownership in the eighteenth 
century Dutch Cape Colony”, Stellenbosch Economic Working Papers, n.º 14 (2011): 1-27. 1028 Maxine Berg, Luxury and Pleasure in Eighteenth-Century Britain (Oxford: Oxford University Press, 2005), 203 e 
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sobre a realidade nacional e partindo da observação da relação entre posição social e a posse de objetos, quisemos analisar a participação das camadas intermédias lisboetas neste processo de aumento da posse de objetos de luxo.  Propusemo-nos analisar objetos ligados às atividades intelectuais, como a livros e estantes, papeleiras, carteiras, ventós e escritórios, à medição do tempo, como os relógios; à sensibilidade relativamente às artes, como os instrumentos musicais, pinturas e estampas; e objetos de aparato, como os tremós. Definimos como objetivos estudar a difusão de objetos de luxo nos grupos intermédios, comparando-a com a dos grupos socioeconómicos mais e menos favorecidos; analisar o timing e nível de recetividade das diferentes camadas dos grupos intermédios aos novos consumos de luxo; caracterizar os bens de luxo consumidos do ponto de vista da tipologia, cor, materiais e valor e também analisar o perfil dos consumidores, partindo da relação entre a posse dos objetos de luxo e as categorias socioprofissionais e socioeconómicas, aferir se alguma destas se afigura como fator determinante para a sua posse.   A análise da difusão em geral e do grau de significância em particular ao longo dos períodos de análise permitiu construir uma imagem da evolução da difusão de determinados itens no tempo e, em certo sentido, detetar modas, identificar objetos de luxo em clara expansão e destacar outros, cuja presença nos interiores domésticos lisboetas pareceu estar a decair ou a elitizar-se. Relativamente aos livros, em face de tudo o que ficou exposto podemos afirmar que, apesar das suas limitações, a análise dos inventários de bens pode contribuir para o avanço da história do livro e da leitura em Portugal. A fonte é lacunar mas, ainda assim, relevante. De acordo com os inventários analisados foi possível concluir que a esfera da cultura impressa, representada pelos livros e a esfera da escrita à mão, representada pelos móveis associados a esta prática, são bastante distintas. Não só as fronteiras da primeira se afiguram muito mais restritas do que as da segunda, como os fatores mais determinantes para a sua disseminação não parecem coincidir totalmente.  Senão vejamos. Como vimos, apenas 16% dos inventários incluiu a descrição de livros. Relativamente ao perfil socioprofissional dos proprietários de livros, verificámos que a grande maioria pertencia a categorias profissionais com maior estatuto, quase sempre longes da                                                                                                                                                219-220; Lorna Weatherill, “Consumer behaviour and social status in England, 1660-1750”, Continuity and Change, vol. 1, n.º 2 (1986): 191-216; Idem, “The meaning of consumer behaviour in late seventeenth and early eighteenth-
century England”, in Consumption and the World of Goods, ed. John Brewer; Roy Porter (Londres: Routledge, 1993), 206-227. 
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mecânica. E se é verdade que a posse de livros não constituia o único vínculo dos indivíduos com os livros, dado que estes eram passíveis de ser emprestados, trocados, alugados ou lidos em voz alta por outrem, nem o contacto com a palavra escrita passava necessariamente pelo livro, ficando muitas vezes pela leitura de papéis volantes e folhetos, os dados mostraram que o favor da palavra escrita abrangeu, na época e local em estudo, sobretudo os grupos profissionais mais considerados socialmente, nomeadamente profissionais liberais e membros da administração. Podemos mesmo afirmar que os indivíduos que possuíam livros constituíam uma elite socioprofissional e, já agora, acrescente-se, também cultural. É que ter livros, um espaço onde se guardavam alguns livros ou uma ampla biblioteca, embora em escalas diferentes, constituíam indicadores de prestígio e distinção social e, em certo sentido, aspetos basilares na dinâmica da microfísica do poder. Num tempo em que a alfabetização não era grande, possuir textos impressos e espaços privados de leitura, onde o livro era protagonista, conferia uma posição e um estatuto cultural ao seu proprietário. A posse de livros e de espaços de leitura colocava também os agregados à frente dos demais face ao processo de privatização. Verificámos também que a categoria socioprofissional e o estatuto são mais determinantes para a posse de livros do que a condição económica. Os dados disponíveis e o tratamento a que foram sujeitos levaram-nos a considerar que, em Lisboa, nos finais do Antigo Regime, a categoria socioprofissional e o estatuto prevalece sobre a fortuna como fator explicativo para a posse de livros. Este quadro coaduna-se plenamente com a visão de Olìmpia Loureiro, segundo a qual “o encontro com o livro é notoriamente dominado pela ocupação profissional do sujeito” e de Roger Chartier, de acordo com o qual o maior obstáculo à leitura era cultural e não económico.1029 De outra forma e concretizando, a ausência de hábitos de leitura corresponde a uma manifestação de desinteresse cultural e não, como é costume pensar-se, a um reflexo de incapacidade económica.1030 Apesar de termos sublinhado alguma fragilidade no conhecimento que as bibliotecas conservadas facultam sobre os interesses do seu proprietário ou, de outra forma, na relação entre os Homens e os textos, a análise de algumas coleções permitiu concluir a prevalência de temas que respondem às necessidades profissionais dos seus proprietários. Contrariamente aos livros, a análise da difusão dos móveis indicadores de práticas de leitura e escrita, que incluiu a papeleira, a carteira, o contador, o escritório e o ventó, mostrou                                                  1029 Olímpia Maria da Cunha Loureiro, O Livro…, 73. 1030 Roger Chartier, “Les français, le livre et l‟analphabétisme”, L‟Histoire, n.º 67 (1984): 98. 
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que estes tendiam a estar muito mais disseminados do ponto de vista social, representando 57% da amostra. Verificámos também que, ao contrário dos livros, a distribuição dos indicadores de escrita parece ser determinada não só pela categoria socioprofissional, mas também pela categoria socioeconómica dos indivíduos. Os dados analisados puseram em evidência a fraca presença de móveis indicadores de práticas de leitura e escrita nos interiores domésticos do grupo popular (A), que contrasta com a forte disseminação destas tipologias nas habitações dos grupos intermédios e no dos fidalgos e altos dignitários, notando-se mesmo uma incidência da sua presença nos grupos intermédio tendencialmente muito rico e muito rico (E e F). Estes dados são de extrema relevância porque tornam manifesto que, não só os grupos intermédios acompanhavam as novas tendências de consumo de bens de luxo, como alguns dos seus segmentos tomavam a dianteira no consumo de determinadas tipologias. E se partirmos do pressuposto de que estes móveis estavam direta ou indiretamente associados à constituição de um local de trabalho intelectual, traduzindo uma maior familiaridade em relação às competências de leitura e escrita, condição necessária para o aparecimento de práticas novas, constitutivas da intimidade individual, inexoravelmente ligadas ao processo de privatização, concluímos que os grupos intermédios e superior se demarcavam do grupo social e economicamente mais desfavorecido (A). Dentro das camadas intermédias, como vimos, os grupos tendencialmente muito rico e muito rico (E e F) distinguiam-se dos demais, pelo maior avanço que evidenciaram em relação a estes indicadores e, logo também, ao processo de privatização. É importante sublinhar que, estes dados contrariam a percepção generalizada de que o processo de privatização seria ainda neste período apanágio dos grupos superiores.  No que concerne à difusão dos relógios domésticos, verificámos que, tal como os livros, estes instrumentos tinham uma presença pouco expressiva nas casas lisboetas. Apenas 15% dos inventários incluiu a descrição de pelo menos um destes objetos. Apesar de reduzida, a percentagem de indivíduos que declarou pelo menos um relógio doméstico aumentou no período em análise.  Destacamos a amplitude dos valores pelos quais foram avaliados os relógios, sublinhando, no entanto, o seu elevado valor médio que o tornava um objeto de distinção e prestígio por excelência. Assinalámos também a prevalência dos relógios de parede em relação às demais tipologias, assim como o predomínio de relógios procedentes de Inglaterra. Estas 
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duas tendências são bastante evidentes, muito embora, se tenham dissipado do primeiro para o segundo período de análise. Para analisar a difusão social dos instrumentos de precisão para medição do tempo e avaliar se a posse de relógios dependia da categoria socioprofissional, recorremos ao Teste do Qui-quadrado que mostrou haver uma correspondência entre as duas variáveis. De facto, os dados revelaram que a frequência da posse de instrumentos de medição de tempo se repartia de forma desigual pelas diferentes categorias socioprofissionais. Em primeiro lugar, é significativo que os agricultores e pescadores, bem como os criados, estivessem excluídos do consumo destes objetos. Como contraponto, vimos que cerca de um terço dos agregados cujo cabeça de casal estava relacionado com a administração e cerca de um quarto do grupo dos profissionais liberais e dos negociantes tinham pelo menos um relógio doméstico. Ainda assim, a posse deste tipo de instrumentos estava longe de constituir apanágio destes dois grupos profissionais. 16% dos indivíduos relacionados com o exército e 13% dos proprietários detinham instrumentos de precisão para medição do tempo. A própria proporção dos elementos ligados ao artesanato e comércio a retalho não é despiciente, situando-se próxima dos 10%. Além da relação com a categoria socioprofissional, a posse de relógios domésticos estava relacionada com a categoria socioeconómica, existindo uma correspondência estatisticamente significativa entre estas variáveis. De facto, verificámos que, enquanto nos grupos socioeconómicos populares (A), intermédio tendencialmente remediado e remediado (B e C) a percentagem de indivíduos detentores de relógios domésticos era igual ou inferior a 6%, nos grupos intermédios rico, tendencialmente muito rico e muito rico, e no dos fidalgos e altos dignitários a percentagem situava-se entre os 19 e os 32%. Por outro lado, também a média do valor investido em relógios era diferente nos vários grupos socioeconómicos. Importa sublinhar destes dados que, tal como se verificou com os móveis indicadores de leitura e escrita, também a posse de relógios se afigurou mais expressiva em algumas das camadas intermédias, com particular incidência nas camadas rica, tendencialmente muito rica e muito rica, que se destacavam por se revelarem mais atreitas e assumirem a dianteira no consumo deste tipo de bens. A análise da difusão dos instrumentos musicais mostrou o quão raro era este tipo de artefactos culturais nas casas lisboetas e como os seus proprietários estavam confinados a um grupo limitado de famílias. Apenas 9% dos agregados que constituem a amostra possuíam objetos destinados à produção de música. Ainda assim, vimos que do primeiro para o segundo 
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período de análise, a percentagem de agregados com instrumentos aumentou.  A maioria dos instrumentos avaliados nos inventários correspondia a instrumentos de tradição erudita com prevalência de instrumentos pertencentes à classe dos cordofones, com particular incidência do cravo, seguido do pianoforte. Quando atentámos à difusão dos instrumentos musicais em função da categoria socioprofissional, os dados mostraram que, embora houvesse apreciadores de música em quase todas as camadas da sociedade, havia uma prevalência da presença destes objetos entre os indivíduos ligados à administração, exército, negociantes, proprietários e profissionais liberais. Em suma, ocupações associadas na tratadística à difusão noção de nobreza civil e política. Nos outros grupos, como transportes, artesanato e comércio, a presença era mais residual. A análise pormenorizada do perfil dos proprietários mostrou que, nestes grupos, os agregados se destacavam pela riqueza e, muitas vezes, pelo facto de a sua ocupação ter um caráter diferenciado, onde o anátema da mecânica ou não existia ou estava bastante diluído e difuso. Refira-se ainda que a propriedade de instrumentos musicais parece estar também relacionada com a categoria socioecónomica, verificando-se uma correspondência estatisticamente significativa entre estas duas variáveis. Enquanto no grupo socioeconómico menos favorecido (A) a percentagem de indivíduos detentores de instrumentos era de 1%, no grupos intermédios tendencialmente remediado e remediados (B e C) era de 3 a 6%, no rico e muito rico, situava-se entre os 8 e os 19%, e no dos fidalgos e altos dignitários a percentagem era equivalente a 24%. É importante sublinhar que a análise da evolução da posse de instrumentos musicais pôs em evidência o impacto da moda e da mudança dos gostos musicais. A análise da prevalência dos cravos mostrou que este instrumento está presente nos interiores domésticos até ao final do século XVIII, mas no século seguinte tende a desaparecer. No que se refere à sua difusão social, embora mitigada, a imagem de Annik Pardailhé-Galabrun, segundo a qual se desenvolve uma hierarquia dos instrumentos que corresponde ao desenvolvimento da hierarquia social, é válida para o nosso contexto de análise. Também em Lisboa no recorte temporal em estudo os membros da administração e do exército, proprietários e profissionais liberais e, para nossa surpresa também os lojistas, manifestaram preferência pelo cravo, símbolo da sociedade aristocrática do Antigo Regime; os artesãos, indivíduos ligados aos transportes e os negociantes, revelaram interesse pelo piano, instrumento predileto do romantismo e símbolo da burguesia no 
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século XIX.1031 O nosso inquérito sobre os consumos de luxo incidiu também sobre a difusão de pinturas e estampas. A sua análise permitiu inferir que estes objetos estavam bastante disseminados, já que 51% da amostra incluiu a louvação destas tipologias. Não obstante, quando comparámos a difusão deste consumo nos dois períodos em análise, concluímos que houve um decréscimo da percentagem de indivíduos cujo inventário incluiu a descrição de pinturas e estampas. No período entre 1755 e 1792 a percentagem situava-se nos 61%, enquanto entre 1793 e 1836 esta baixou para 43%, o que revela que, em muitos agregados, no que se refere ao investimento em objetos conotados com o luxo, os painéis e as estampas deixaram de corresponder a uma prioridade. De facto, os dados indicaram haver menos inventários a incluir a descrição de pinturas e estampas. Não obstante, inflacionados por um número reduzido de coleções muito numerosas e valiosas, o número médio de itens e o valor médio de avaliação aumentaram.  No que diz respeito à difusão social das pinturas e gravuras, verificámos haver uma relação entre a presença deste tipo de bens e a categoria socioprofissional. Concluímos que o perfil socioprofissional dos proprietários deste tipo de bens era bastante diversificado, sendo notório que nenhum grupo socioprofissional estava excluído do seu consumo. Pese embora esta afirmação, o quadro traçado revelou que a presença destes bens tinha maior incidência entre o grupo dos agregados cujo cabeça de casal estava ligado aos transportes e à administração. Seguia-se o grupo dos agricultores e pescadores e, embora com maior distância, o dos criados, dos profissionais liberais, dos artesãos, exército e negociantes. Apenas se destacavam ligeiramente pela negativa os proprietários e os lojistas.  Por outro lado, quando analisámos o número médio de pinturas e gravuras que cada agregado tinha, verificámos que as diferenças entre os grupos eram expressivas e estatisticamente significativas, notando-se uma diferenciação clara entre o grupo dos proprietários, exército, profissionais liberais, administração, que apresentavam uma média superior a vinte itens, e o grupo dos transportes, criados, artesãos e comerciantes, lojistas e negociantes, com uma média em torno ou próximo dos 10 itens e, finalmente, o grupo dos agricultores e pescadores com uma média de cinco pinturas e estampas.   O mesmo tipo de diferenciação surgiu quanto à média do valor da avaliação das pinturas e estampas, mas nesta matéria a proximidade entre os agricultores e pescadores, e os criados                                                  1031 Annik Pardailhé-Galabrun, The Birth…, 190 e 193; Luís L. Henrique, Instrumentos…, 214. 
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foi mais saliente, destacando-se de todos os outros grupos. Num segundo nível agrupámos os membros dos transportes, artesãos, exército, lojistas e negociantes com uma média em torno dos 3 500 e 8 000 réis. Finalmente, os profissionais liberais, os membros da administração e os proprietários apresentavam valores médios superiores a 28 000 réis. De referir que estas diferenças são estatisticamente significativas.  Quando analisámos o comportamento dos grupos socioprofissionais em termos diacrónicos, vimos que o número médio de quadros por agregado manteve-se ou diminuiu ligeiramente na categoria dos criados, indivíduos ligados aos transportes e à administração, lojistas, negociantes, artesãos, e proprietários. Apenas aumentou ligeiramente nos profissionais liberais e de forma acentuada entre os membros do exército. No que concerne à variação do valor médio de avaliação dos quadros, a linha de demarcação entre grupos socioeconómicos foi muito evidente. Entre os grupos que, a avaliar pelo valor de estimação dos quadros, desinvestiu nesta categoria de bens contam-se os criados, artesãos, lojistas e membros da administração. Do lado oposto, entre os grupos que passaram e despender mais recursos em pinturas e estampas encontramos os membros do exército, negociantes, profissionais liberais, proprietários e indivíduos ligados ao setor dos transportes, sendo a diferença da média do primeiro e terceiro estatisticamente significativa. Daqui se conclui que o consumo de pinturas e estampas, antes socialmente disseminado, tendeu a confinar-se. Menos pessoas, mas com profissões com maior estatuto ou melhor conotadas socialmente, passaram a possuir estas tipologias, sendo também evidente que estavam dispostas a investir mais dinheiro nesta dimensão da cultura material. Quanto à disseminação da posse de pinturas e gravuras em função da categoria socioeconómica, podemos afirmar que estes objetos estavam disseminados por toda a estrutura socioeconómica, não se vislumbrando uma relação estatisticamente significativa entre as duas variáveis, como também não existia entre o número de pinturas e estampas de cada agregado e a categoria socioeconómica. O mesmo não podemos afirmar relativamente ao valor da avaliação das pinturas e gravuras, já que existe uma relação entre o nível socioeconómico e o valor da avaliação destes bens. Importa notar que quando analisamos aquela relação de forma independente nos dois recortes temporais, verificámos que enquanto no primeiro período a relação entre a posse de pinturas e gravuras e a categoria socioeconómica não era estatisticamente significativa, ela passa a ser no segundo momento. Sendo também de sublinhar a diminuição expressiva da proporção de agregados que possuía pinturas e estampas se verificou em todas as categorias, com exceção do grupo dos fidalgos e altos dignitários. 
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 Em conclusão, os indícios sugerem que as pinturas e estampas que se tinham transformado num consumo de luxo fortemente disseminado na segunda metade do século XVIII, perderam presença nos interiores domésticos no segundo período, mas ganharam poder distintivo. Elitizaram-se. Efetivamente, neste período, o seu consumo estava mais confinado do ponto de vista social e também mais concentrado. Por outro lado, os dados põe em evidência que, embora o cenário tenda a mudar no segundo período de análise, a categoria socioprofissional dos indivíduos parece ser mais determinante na propriedade deste tipo de bens do que a categoria socioeconómica. O tremó, móvel por excelência de aparato, tinha uma função eminentemente decorativa reforçada pela dimensão, matérias-primas e decoração exuberante. Os valores pelos quais foram avaliados os tremós reforçam a noção de que se tratava de um objeto de luxo e distinção. Em madeira esculpida e dourada, ou recebendo pintura em tons de azul, vermelho, bege, esta tipologia vai, na opinião de Maria da Luz Paula Marques, sofrer uma evolução estilística, seguindo os estilos do século XVIII em França, ou seja, evoluindo dos modelos rocaille para os modelos neoclássicos.  Analisando a presença dos tremós nos interiores domésticos no período em estudo, constatamos que esta tipologia constituía um objecto de distinção e prestígio, confinado a uma minoria, pois apenas uma em cada cinco habitações dispunha desta tipologia. No entanto, os tremós conheceram uma forte difusão do primeiro para o segundo período de análise. Enquanto entre 1755 e 1792 apenas 11% dos inventários incluiu a descrição de pelo menos um tremó, entre 1793 e 1836 esta percentagem subiu para mais do dobro (27%). É curioso notar que a difusão dos tremós, que era também, mas não só, um espelho, se deu numa altura em que os espelhos propriamente ditos se haviam difundido grandemente, fazendo parte do recheio de cerca de 60% dos inventários que constituem a nossa amostra, com uma distribuição bastante uniforme em função das categorias socioprofissionais. Os espelhos haviam-se tornado um lugar-comum nos interiores domésticos das elites, bem como das camadas intermédias e até populares de Lisboa nos finais do Antigo Regime.1032 Com ironia notámos que os espelhos que se haviam disseminado tenderam a desaparecer para dar lugar a uma nova tipologia, mais requintada e a que nem todos tinham acesso. Em suma, os espelhos transfiguraram-se e, a seguir, elitizaram-se.                                                   1032 Maria da Luz Paula Marques partilha esta visão de ampla difusão dos espelhos. Maria da Luz Paula Marques, 
“Mobiliário…, 49. 
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Com efeito, os dados mostraram que a relação entre a posse de tremós e a categoria socioprofissional é estatisticamente significativa. Por um lado, existiam grupos socioprofissionais como os agricultores e pescadores, bem como os criados que se encontravam totalmente excluídos deste tipo de consumo. Por outro, no grupo dos artesãos, apenas 9% dos agregados possuía esta tipologia. Mesmo aqui, destacamos o perfil diferenciado da maioria dos indivíduos ligados ao artesanato, que tinha este móvel de aparato no seu interior doméstico. Dos nove artesãos, a maioria distingue-se pelo nível de riqueza, podendo, de acordo com os critérios enunciados, ser considerado rico ou muito rico e pela ligação à transformação (e, em alguns casos, também, à comercialização) de produtos diferenciados. A presença destes objetos tinha maior expressão entre proprietários, negociantes e, embora em menor escala, entre os indivíduos ligados à administração e profissionais liberais. A presença de tremós nos interiores domésticos dos membros do exército e indivíduos ligados aos transportes é mais residual (16%). Assim, a análise da difusão dos tremós em função da categoria socioprofissional em geral e do perfil de cada um dos proprietários das diferentes categorias, mostrou que, embora houvesse apreciadores desta tipologia em várias camadas da sociedade, é óbvia a prevalência da sua presença nos agregados associados à noção de nobreza civil e política, onde o anátema da mecânica ou não existe ou está bastante diluído e difuso. Os dados mostraram que, como seria lógico e expectável, atendendo às características e valor desta tipologia, a posse de tremós estava relacionada com a categoria socioprofissional, mas também com a categoria socioeconómica, existindo uma correspondência estatisticamente significativa entre estas duas variáveis. De facto, enquanto no grupo socioeconómico menos favorecido a percentagem de indivíduos detentores de instrumentos se situava nos 6%, no dos tendencialmente remediados e remediados, nos 10%, no dos ricos, tendencialmente muito rico, a percentagem oscilava entre 22 e 33%, e no dos muito ricos, fidalgos e altos dignitários esta cifra fixava-se entre os 47 e 48%. Assim, é possível concluir que os proprietários de tremós eram, em princípio, indivíduos com estatuto e um nível de fortuna considerável.  Mas qual será o fator determinante para a posse deste tipo de móvel? A análise atenta dos dados permitiu perceber que embora a propriedade desta tipologia crescesse à medida que o nível de riqueza dos indivíduos aumentava, a forma como os diferentes grupos socioprofissionais concorriam para este consumo era bastante diferenciada. De outra forma e concretizando, existiam grupos profissionais totalmente excluídos e outros entre os quais o consumo estava consideravelmente disseminado. Mais: entre estes grupos a linha de 
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demarcação mecânica/não mecânica tinha expressão objetiva. Em suma, o estudo desenvolvido ao longo do último capítulo permitiu concluir que as mudanças nas práticas de consumo que marcaram muitas sociedades no século XVIII, e que se caracterizaram pelo aumento do desejo de possuir bens de luxo se verificaram no presente contexto de análise. Mais, em Lisboa, na segunda metade do século XVIII e primeiras décadas do século XIX as mudanças nas práticas de consumo foram de uma forma geral acompanhadas, e alguns casos, como o dos móveis indicadores de práticas de leitura e escrita e os relógios, lideradas por algumas camadas intermédias.  A análise da relação entre a posse de alguns objetos e as categorias socioprofissionais e socioeconómicas mostrou que o primeiro fator é normalmente mais determinante do que o segundo, pelo que a linha de demarcação da maioria dos consumos analisados é profissional e não económica. O exame detalhado do perfil profissional dos proprietários de objetos de luxo tornou muitas vezes manifesta uma linha, em que sobressaíram as afinidades entre profissionais liberais, indivíduos ligados à administração, proprietários, negociantes e membros do exército, tornando evidente que as fronteiras da nobreza política e civil definidas pela tratadística tinham afinal expressão material e objetiva, traduzindo-se numa maior apetência pelo seu consumo de objetos de luxo. Do outro lado temos os artesãos, os lojistas, criados e agricultores e pescadores. Para rematar, vale a pena retomar as questões de base. Os grupos intermédios funcionavam como uma classe social, na aceção proposta por Bourdieu? Estavam dotados de identidade social? Partilhavam condições de vida semelhantes, que lhes impunham comportamentos psicossociais idênticos, habitus, que se materializavam no gosto e, por conseguinte, no consumo e num determinado estilo de vida? Quando analisámos a disseminação de alguns bens conotados com o luxo, considerando a sua difusão social, os dados mostraram que os grupos intermédios parecem portadores de identidade e consciência. Uma identidade que se manifesta em comportamentos psicossociais semelhantes. Uma consciência que os tornava mais atreitos e recetivos a determinados consumos do que os outros grupos e que os levava, por exemplo, a dar muita importância à constituição de um espaço de leitura e escrita e aos instrumentos de medição do tempo e, ao contrário dos fidalgos e altos dignitários, a desvalorizar os livros, as pinturas e as estampas. Mas, como dissemos, o exame detalhado do perfil profissional dos proprietários de objetos de luxo tornou, muitas vezes, manifesta uma linha de demarcação, em que sobressaíram as afinidades e distâncias no seio dos grupos intermédios. Será por isso mesmo melhor falar de identidades e 
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coerências. Duas. No plural. De um lado os profissionais liberais, indivíduos ligados à administração, proprietários, negociantes e membros do exército, categorias socioprofissionais que gozam de maior estatuto. Do outro os artesãos, os lojistas, criados e agricultores e pescadores, que revelam um sentido de antecipação prática dos limites objetivos inerentes ao lugar ocupado na estrutura social, “que o mesmo é dizer, um sentido do lugar que os leva a excluírem-se daquilo de que são excluídos”.1033 A linha de fronteira parece ser a noção de nobreza política e civil. Esta constatação leva-nos a revisitar a problemática da relação entre a linguagem e a realidade social. Vimos que as perspetivas mais recentes têm colocado o ónus no caráter ambivalente daquela relação, sublinhado a capacidade conformadora das taxonomias sociais. Uma relação que, de facto, tudo indica parecer auto-alimentar-se. Os comportamentos e a realidade social levam às palavras e discursos; estas, por sua vez, parecem ajudam a conformar as realidades sociais e os grupos e, por conseguinte, condicionar comportamentos de consumo.  
                                                 1033 Pierre Bourdieu, A distinção..., 686; Maria Cidália Queiroz, “A teoria…, 83. 
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