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Esteriótipos sobre o comportamento político da população rural transmontana 
nas lutas liberais.  
 

O problema das atitudes políticas da população rural, sobretudo ao longo 
do século XIX e inícios do século XX, não tem merecido grande atenção dos 
investigadores, salvo algumas  excepções.1 
 Por outro lado, grande parte da investigação portuguesa e espanhola 
nesta matéria tem-se debruçado preferencialmente sobre a situação da população 
rural nos períodos de estabilidade oligárquica, que se viveram nos dois países 
após o triunfo da revolução liberal : em Portugal, a “Regeneração”, iniciada em 
1851 e, em Espanha, a “Restauração” da dinastia bourbónica, a partir de 1875.  

Em ambos os casos, a rotação pactuada no poder entre dois partidos 
liberais é explicada em função da passividade da população rural, resultante do 
seu atraso económico e social e da sua submissão às hierarquias e valores 
“tradicionais”.2 
 A alegada persistência deste modelo “tradicional” nos campos, em pleno 
final de oitocentos, decorreria em última análise das concepções que 
sublinhavam o carácter limitado das transformações introduzidas pela revolução 
liberal, que pouco teriam “modernizado” a sociedade rural.3Porém, como estudos 
posteriores vieram demonstrar, as transformações políticas e económicas foram 
muito mais profundas do que se supunha, afectando significativamente a 
actividade agrícola.4Contudo, a atitude da população rural não suscitou a mesma 
atenção, continuando a ser encarada, em grande parte, de acordo com o velho 
estereótipo da sua ignorância, obediência cega aos caciques e apego aferrado à 
“tradição”. Por outro lado, o pendor que se tem manifestado pelo estudo das 
“elites”, isolando-as, por vezes, do conjunto da sociedade, tem contribuído para 
reforçar ainda mais a visão de uma população rural, reduzida ao papel de mero 
apêndice mais ou menos automático das oligarquias, convertidas em sujeito 
activo quase exclusivo das transformações históricas.5 
                                                 
1 Devem destacar-se a este respeito os trabalhos apresentados num colóquio realizado em Roma 
em 1997, cujas actas foram publicadas em 2000, naquela cidade, sob o título “La politisation des 
campagnes au XIX siècle. France, Italie, Espagne, Portugal”. Quanto a Portugal, cumpre destacar a 
obra de Maria de Fátima Sá e Melo Ferreira, “Rebeldes e Insubmissos. Resistências Populares ao 
Liberalismo (1834-1844)”, Lisboa, 2002. 
2 Cf. Jesús Millán “La  herencia politica de la revolución liberal en la sociedad agraria española”, no 
colóquio acima referido,  pp. 259-286. 
3 Referimo-nos às teses dominantes até aos anos setenta, que sublinhando a debilidade numérica, 
económica e política da burguesia face à aristocracia, defendiam o fracasso da revolução 
burguesa em Espanha, que culminara numa aliança com a nobreza terratenente, como 
sustentaram, entre outros, Josep Fontana e Miguel Artola. Em sentido idêntico, Victor de Sá 
criticou a “falta de vigor revolucionário” da burguesia portuguesa. 
4Cf. Ramón Villares “Política y mundo rural en la España contemporánea. Algunas consideraciones 
historiográficas”, no colóquio atrás referido, pp. 29-46 
5A história das elites conheceu grande impulso, sobretudo a partir dos anos 90, na senda das teses 
avançadas por Gaetano Mosca, nos “Elementi di Scienza Politica”, de 1896 e por Vilfredo Pareto no 
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 Por tudo isto, não admira que pouco se saiba acerca do comportamento da 
população rural ao longo do século XIX e inícios do século XX. Para se avançar 
nesta matéria, torna-se necessário começar por estudar as transformações e as 
experiências colectivas vividas desde a crise do antigo regime e ao longo da 
revolução liberal.6Tal implica, desde logo, uma reavaliação dos estereótipos 
legados pela historiografia oitocentista e que ainda hoje influenciam fortemente a 
visão dos acontecimentos. É o que tentaremos fazer sumariamente neste 
trabalho, reportando-nos sobretudo ao caso português e à província de Trás-os-
Montes. 
 Na verdade, a historiografia portuguesa oitocentista sobre as lutas liberais 
perfilhou a tese do “unanimismo miguelista”, de acordo com a qual D. Miguel 
contou com o apoio empenhado da maior parte, senão da quase totalidade da 
população do país. Pelo contrário, os partidários do liberalismo não passariam de 
uma facção minoritária, centrada sobretudo nos meios urbanos do litoral do 
país.7 Trata-se, segundo cremos, de uma tese sem paralelo em Espanha, onde o 
enraizamento predominante do carlismo em certas regiões o terá impedido de se 
apresentar como causa nacional, ao contrário do miguelismo. 
 De acordo com esta versão unanimista, o mundo rural é apresentado 
como território de eleição da contra-revolução, abundando os retratos de uma 
população camponesa fanatizada, combatendo em massa, em defesa do trono e 
do altar, sob a liderança dos padres e dos senhores locais. 
 Curiosamente, esta visão acerca da atitude da população rural mereceu o 
consenso, tanto da historiografia liberal como da absolutista, que neste ponto 
coincidem inteiramente. 
 Quanto aos historiadores liberais, muitos deles contemporâneos e até 
participantes nos acontecimentos, a sobrevalorização da mobilização camponesa 
em favor do absolutismo resulta, em grande parte, de uma visão preconceituosa 
em relação à população rural. À luz da sua cultura letrada, de raiz iluminista, 
tendem a encará-la como um obstáculo ao progresso, devido à sua ignorância e 
fanatismo religioso. De facto, desde meados do século XVIII, que os costumes e 

                                                                                                                                                 
“Trattato di Sociologia Generale”, publicado em 1916. Este tipo de abordagem levou à elaboração de 
estudos bastante completos acerca dos detentores do poder, mas suscita dificuldades para 
explicar a mudança, traduzindo-se muitas vezes em análises estáticas e meramente descritivas. 
Cf., nesse sentido, Manuel Pérez Ledesma “Cambio de nombres : burgueses y obreros o élites y pueblo 
? Los historiadores y la sociedad  española del siglo XIX”, intervenção ainda não publicada, feita no 
encontro “Grupos Sociais e Estratificação social em Portugal no século XIX”, organizado em 
Lisboa pelo ISCTE, em 2003.  
6 Cf. Jesus Millan, ob. cit., p. 261 
7 No “Portugal Contemporâneo”, obra publicada em 1881, Oliveira Martins refere-se à adoração da 
população portuguesa por D. Miguel, que condensava em si “toda a violência bruta da alma 
portuguesa”. Escrita com  notável brilho literário e objecto de sucessivas edições, esta obra marcou 
fortemente a visão dominante sobre as lutas liberais, apesar das críticas acertadas que lhe dirigiu 
António Sérgio num artigo publicado em 1936, sob o título “Glosas sobre o Miguelismo de Oliveira 
Martins no Portugal Contemporâneo”, incluído no tomo V dos “Ensaios” daquele autor.  
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as instituições locais, o direito oral e as justiças leigas, eram olhados 
desprezivelmente como “rusticidades”, a erradicar, em nome do primado da lei e 
da construção do Estado moderno.8 Deste modo, o alegado alinhamento dos 
camponeses contra o liberalismo constituiria um mero corolário do seu atraso 
cultural, ou seja do seu afastamento em relação à “Razão” e às “Luzes” do século.  
 Do lado dos partidários de D. Miguel, a invocação do apoio popular surge 
ainda durante o seu reinado, como uma forma de legitimar a sua tomada do 
poder, contra as normas da legitimidade dinástica. Alguns anos após a derrota, o 
tema é retomado pelos integralistas lusitanos, como forma de demonstrar o 
carácter nacional de uma causa, que diziam ter sido apoiada entusiasticamente 
pelo povo, contra um punhado de liberais, urbanos e estrangeirados. 
 As teses dominantes de pendor unanimista ganham maior verosimilhança 
em relação à província de Trás-os-Montes, a respeito da qual se tornou 
consensual a ideia de um apoio quase total da população transmontana à contra-
revolução absolutista. 
 O facto de terem ocorrido em Trás-os-Montes as revoltas absolutistas de 
1823 e de 1826-1827 constituiria uma prova indesmentível do apego dos 
transmontanos à causa absolutista, celebrada ainda naquela época como a 
“Heróica Fidelidade Transmontana”. A influência “mágica” dos Silveiras9 teria 
transformado a província numa autêntica “Vendeia”, onde os camponeses 
transmontanos tinham lutado tenazmente e em massa pela defesa do Trono e do 
Altar.10 
 Contudo, a investigação sobre as movimentações políticas em Trás-os-
Montes, entre 1820 e 1834, leva-nos a concluir que esta visão unanimista, que 
ainda influencia a historiografia portuguesa sobre esta matéria, não tem qualquer 
fundamento. 
 Tal obriga-nos a uma exposição, ainda que sucinta, do que podemos 
apurar sobre a atitude da população rural transmontana ao longo das várias 
fases da luta política, que conduziu à instauração do liberalismo, procurando 
averiguar qual o verdadeiro alcance dos esforços de mobilização levados a cabo, 
principalmente pelos partidários do absolutismo. 

                                                 
8 Cf. A. M. Hespanha, “Sábios e Rústicos. A violência doce da razão jurídica”, in Revista Crítica de 
Ciências Sociais, 25/26, Dezembro de 1988. 
9 Os Silveiras eram uma importante família de ricos viticultores, oriundos de Canelas, próximo de 
Vila Real, que  atingiram grande preponderância em Trás-os-Montes, devido aos serviços 
prestados nas invasões francesas por Francisco da Silveira Pinto da Fonseca, que lhe valeram o 
título de conde de Amarante. Os Silveiras lideraram as rebeliões armadas contra o regime liberal, 
através de Manuel da Silveira, filho do primeiro conde de Amarante e depois marquês de 
Chaves.  
10 Logo em 1823, no “Diorama de Portugal…”, p. 152, o Senhor de Pancas comparava Trás-os-
Montes à “Vendée”, pois “a Província inteira se declarou a favor do Marques(de Chaves), Soldados, 
Paizanos, homens, mulheres, rapazes, tudo, e todos proclamarão, declamarão, e trabalharão com 
incompreensível entusiasmo contra os Massões, contra as Cortes, contra a Constituição”.  
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O Triénio Constitucional 
Ao contrário da versão corrente, as elites transmontanas não se opuseram 

em bloco ao regime liberal instaurado em 1820. Pelo contrário, uma parte 
importante dessas elites assumiu um forte protagonismo do lado constitucional, 
com destaque para figuras marcantes, como Bernardo Sepúlveda, Manuel 
Gonçalves de Miranda, o abade de Medrões, Francisco de Morais Pessanha e 
António Teixeira Girão, futuro visconde de Vilarinho S. Romão, deputados por 
Trás-os-Montes às cortes vintistas. 

Esse sector liberal integra um conjunto de proprietários em ascensão, 
empenhados na inovação e na dinamização da actividade agrícola, 
designadamente na viticultura,11 que atinge então o auge no Cima-Corgo e se 
começa a expandir com grande sucesso pelo Douro Superior,12 graças às obras 
que possibilitaram a navegabilidade do Douro, para montante do cachão da 
Valeira. 

Ao longo do triénio constitucional, a população rural transmontana, 
constituída maioritariamente por pequenos lavradores, não se mostrou hostil ao 
regime constitucional. 
            As reformas aprovadas pelas cortes não afectaram significativamente a 
vida da população rural transmontana, à excepção da lei de 18 de Abril de 1821, 
que proibiu a importação de cereais, o que provocou descontentamento, 
agravado pela instalação de um cordão de tropas na raia. Porém, apesar de 
impopular, aquela lei não suscitou protestos de relevo, pois foi contornada pelo 
recurso ao contrabando. 

A reforma da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, 
criada pelo marquês de Pombal em 1758 gerou receios, principalmente entre os 
viticultores do Baixo-Corgo, muitos dos quais há anos que não conseguiam 
escoar a produção, o que criou um foco de descontentamento. Pelo contrário, 
grande parte dos viticultores do Cima-Corgo, que vendiam o vinho a bom preço 
aos negociantes exportadores, apoiou a extinção da Companhia, proposta em vão 
nas cortes pelo futuro visconde de Vilarinho de S. Romão. 

A redução para metade das prestações foraleiras e a extinção do “Voto de 
Santiago” não tiveram grande alcance entre a população transmontana, a qual, 

                                                 
11 Destacou-se a este respeito o 1.º visconde de Vilarinho de S. Romão, membro influente da 
comissão de agricultura das cortes, que em 1822 publicou um tratado sobre a agricultura das 
vinhas, a que se seguiram outros trabalhos, designadamente sobre a cultura da batata, cf. Maria 
Carlos Radich, “Agronomia no Portugal Oitocentista. Uma discreta desordem”, Lisboa, 1996. 
12 O Douro Superior compreendia a área entre o rio Tua e a fronteira, que se encontrava fora da 
demarcação da Companhia, pelo que os seus vinhos, altamente valorizados, eram ali 
introduzidos clandestinamente. A plantação da Quinta do Vesúvio pela família Ferreira no 
segundo quartel do século XIX constituiu um dos primeiros grandes investimentos no Douro 
Superior, cf. Gaspar Martins Pereira, “Dona Antónia. A família e a empresa no Douro oitocentista”, 
revista “Gaia, VII, pp. 121-144. 
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salvo algumas excepções, pagava valores reduzidos ou estava já totalmente 
desonerada.13 

Ao contrário da visão corrente que encara o mundo rural, como isolado e 
alheado da política, a população transmontana acompanhou as transformações 
em curso, através de uma rede de intermediários letrados, constituída sobretudo 
por párocos e bacharéis, bem como almocreves e outros comerciantes, que levam 
as notícias aos pontos mais recônditos. 

Numa conjuntura de mudança, a população rural procurou obter o 
máximo de vantagens, dirigindo ao novo poder petições sobre problemas locais, 
tal como o fazia anteriormente. O anunciado reordenamento paroquial 
desencadeou um importante movimento peticionário, sobretudo no Barroso, no 
sentido da autonomização de freguesias e da aplicação dos dízimos na esfera 
local.  

A Revolta Absolutista de 1823 
 
A revolta desencadeada em Trás-os-Montes contra o regime constitucional 

em 1823, liderada pelo 2.º conde de Amarante, consistiu numa sublevação 
militar, promovida por oficiais do exército descontentes e não numa insurreição 
popular. 

Os revoltosos integravam um sector da nobreza de província, que fora 
subalternizado pelo regime constitucional, designadamente devido à extinção 
das ordenanças.14 

Alguns desses ex-oficiais armaram grupos de paisanos, sobretudo no 
Baixo-Corgo, onde mais se fazia sentir a influência dos Silveiras, enquanto no 
Cima-Corgo, sobretudo no actual concelho de Alijó, formaram-se corpos em 
defesa da Constituição. Apesar de alguns párocos terem incitado o povo contra 
os constitucionais, o envolvimento da população assumiu escassa importância na 
revolta, que se traduziu essencialmente em combates regulares travados entre 
corpos de primeira linha do exército. 

Em resposta aos desaires do exército liberal, as cortes decretaram a lei 
marcial em Trás-os-Montes, com o argumento infundado de que a população 
daquela província se armara em massa contra as tropas constitucionais. Ao 
abrigo daquela lei, o exército aplicou medidas de terror, que se traduziram na 
execução de alguns paisanos e no incêndio da povoação da Trindade, situada na 

                                                 
13Cf. Nuno Monteiro, “Revolução liberal e regime senhorial : a “Questão dos forais” na conjuntura 
vintista”, in Revista Portuguesa de História, Coimbra, 1987, pp. 143-182 
14As ordenanças enquadravam todos os homens válidos, excepto os privilegiados, para operarem 
a nível local, quando necessário. Os capitães-mores e demais oficiais de ordenanças eram 
escolhidos entre as pessoas principais de cada terra, cabendo-lhes efectuar o recrutamento para o 
exército, o que dava origem a abusos. As cortes aboliram as ordenanças, o que lhes atraiu a 
hostilidade dos respectivos oficiais, homens muito influentes na província, sem ganhar grande 
apoio das populações. 
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serra de Bornes, por ter hostilizado uma força militar liberal, que passava junto à 
aldeia. 

Após a queda do regime vintista, provocado pela “Vilafrancada”,15 assiste-
se em Trás-os-Montes, tal como no resto do país, a uma forte campanha de 
propaganda, no sentido de mobilizar a população contra os liberais, apontados 
como maçónicos e inimigos da religião. Essa campanha, que se acentuou após o 
fracasso da “Abrilada”,16 produziu algum efeito, traduzindo-se em actos 
burlescos de irrisão, como os “enterros” da Constituição, na difusão de ápodos 
depreciativos e de uma simbologia identificadora dos partidários do 
absolutismo. 

 
A mobilização contra a Carta Constitucional 

 
A outorga da Carta Constitucional de 1826 conduziu, por todo o país, a 

sucessivas deserções de corpos militares para Espanha, com base nos quais se 
formou um exército de emigrados absolutistas, que em Novembro daquele ano 
invadiu Portugal, com o apoio do governo espanhol, então dominado pelos 
apostólicos. 

Nas movimentações que se seguem, os emigrados absolutistas 
conseguem, por vezes, mobilizar um número considerável de pessoas em Trás-
os-Montes, tal como sucedeu no Minho e na Beira.  

Em Trás-os-Montes, destacou-se como momento alto da mobilização 
absolutista a marcha triunfal da marquesa de Chaves até Vila Real e Chaves, à 
frente de milhares de jornaleiros e pequenos lavradores de algumas aldeias 
próximas de Vila Real, onde os Silveiras dispunham de grande influência. 

Também alguns milhares de habitantes das aldeias do nordeste 
transmontano acompanharam as tropas invasoras na tomada de Bragança, as 
quais lhes permitiram saquear as lojas dos ricos negociantes da cidade, com fama 
de judeus, alvo do ódio dos aldeões, devido à sua actividade como rendeiros da 
Casa de Bragança, da qual aqueles eram foreiros.17 

Noutras povoações, os absolutistas constituíram guerrilhas, quase sempre 
comandadas por oficiais de ordenanças, mas com escasso resultado, pois foram 

                                                 
15 Traduziu-se na fuga do infante D. Miguel para Vila Franca, acompanhado por tropas, na noite 
de 26 para 27 de Maio, o que acabou por provocar a queda do regime constitucional. Apesar 
disso, prevaleceu uma corrrente absolutista moderada, agrupada em torno de D. João VI. 
16 Consistiu num golpe da corrente ultra-realista, desencadeado na noite de 30 de Abril de 1824, 
por D. Miguel, que efectuou numerosas prisões, sob a acusação de que os maçons pretendiam 
matar a família real. Graças à intervenção do corpo diplomático, D. João VI retomou a autoridade 
e enviou o infante para fora do país. 
17 As aldeias reguengueiras das cercanias de Bragança ainda pagavam foros em cereais, galinhas 
e carneiros, pelo que há muito pediam a conversão em dinheiro, já concedida aos foreiros de 
Chaves e de Montalegre, também da Casa de Bragança. Para fundamentar o pedido queixavam-
se dos vexames dos rendeiros, que eram negociantes abastados daquela cidade.  
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vencidos pelo exército constitucional, que contou mais uma vez com o apoio 
armado dos viticultores liberais do concelho de Alijó. 

Deste modo, também a propósito da invasão de 1826-1827, não se pode 
falar de um apoio generalizado da população rural transmontana em favor dos 
absolutistas, embora estes tenham logrado arregimentar alguns sectores, graças à 
adesão de oficiais de ordenanças e alguns padres e às vantagens que lhe 
proporcionava o apoio empenhado das autoridades espanholas, sobretudo nas 
áreas de fronteira. 

A tomada do poder por D. Miguel 
 

O regresso de D. Miguel em 1828 levou ao auge a mobilização absolutista 
em todo o país, como forma de legitimar a tomada do poder pelo infante como 
rei absoluto. 

A partir dos centros de poder central e local, os seus partidários levaram a 
cabo uma poderosa campanha de heroicização da figura de D. Miguel, que 
assimilam ao arcanjo do seu nome, num clima eivado de messianismo e 
providencialismo, que alguns exageradamente comparam a um novo 
sebastianismo.18 

A glorificação do infante, através de numerosas festas religiosas e 
profanas, em que têm largo espaço os divertimentos de agrado popular, como as 
touradas, num ambiente de paternalismo, simbolizado num monarca próximo 
do seu povo, concitou-lhe um considerável apoio, tanto mais que não estava 
presente no campo liberal uma figura dinástica, que lhe pudesse fazer frente. 

Deste modo, quando uma parte considerável do exército se subleva no 
Porto em defesa da Carta, em 16 de Maio de 1828, defronta-se com a oposição 
armada de corpos de paisanos, organizados em guerrilhas, em todo o teatro de 
operações, no Minho, na Beira e em Trás-os-Montes. 

Dirigidas por magistrados, oficiais de ordenanças, de milícias e mais 
raramente por padres, estas guerrilhas desempenharam um papel importante na 
derrota da sublevação, ao impedirem as comunicações e perturbarem as 
operações das tropas sublevadas. 

Apesar da atitude passiva da junta militar do Porto, que só tardiamente e 
de forma pouco empenhada armou os seus partidários, nas povoações 
vinhateiras do Cima-Corgo, situadas entre o rio Pinhão e o Tua, levantou-se uma 
forte guerrilha constitucional com cerca de 500 homens. 

Embora importantes do ponto de vista militar, as guerrilhas miguelistas 
levantadas nesta altura em Trás-os-Montes não terão ultrapassado, no seu 
conjunto, os dois mil homens, o que não permite falar de um levantamento 
generalizado da população rural transmontana. 

As devassas instauradas por D. Miguel para punir os implicados  na 
rebelião revelam a existência em Trás-os-Montes de uma considerável corrente 

                                                 
18 Cf. Malheiro da Silva, “Miguelismo. Ideologia e Mito”, Coimbra, 1993 
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constitucional, o que contraria as ideias que circunscrevem a base de apoio do 
liberalismo aos centros urbanos do litoral. 

Na verdade, das cerca de 10.000 pessoas que ficaram culpadas nas 
devassas, 1.753 pertenciam à província de Trás-os-Montes. Com quase 1.000 rés 
de rebelião, a comarca de Vila Real apresenta a maior percentagem de 
processados em relação à população de todo o país. 

As devassas atingiram os sectores da nobreza transmontana, que desde 
1820 tinham optado pelo liberalismo, como os Sepúlvedas, os Mirandas, os 
Pessanhas, os Oliveira Pimentel, os Morais Pimentel e outras famílias 
importantes, a par de grupos intermédios, principalmente bacharéis, 
eclesiásticos, negociantes e escrivães. 

Os sectores mais baixos na escala social escasseavam entre os processados, 
à excepção de alguns homens de ofícios, sobretudo nos centros urbanos e de um 
número considerável de almocreves, tendeiros e outros comerciantes ambulantes 
das aldeias fronteiriças criptojudaicas do concelho de Mogadouro. 

Salvo nas aldeias vinhateiras do Cima Corgo, como Val de Mendiz, 
Castedo e S. Fins, em que grande parte dos habitantes entrou na guerrilha 
constitucional ali formada, os pequenos lavradores e os jornaleiros estão pouco 
representados nas devassas, o que indicia uma menor penetração do liberalismo 
entre aqueles grupos, o que não significa que alinhassem necessariamente no 
campo oposto. 

Se após o seu regresso e nos primeiros tempos do seu reinado, D. Miguel 
parece gozar de uma popularidade considerável, o miguelismo no poder 
traduziu-se numa rápida frustração de expectativas.19 

Devido à grave crise financeira, o governo de D. Miguel recorreu a 
impostos extraordinários, como o que recaiu sobre as janelas das casas, a par de 
toda a espécie de requisições e donativos voluntários, que consistiam em 
verdadeiros tributos. 

Os problemas económicos que se arrastavam desde os finais do antigo 
regime e pelos quais tinham sido culpados os liberais, como o da crise de 
sobreprodução do vinho do Porto, não se resolveram e até se agravaram. 

A viragem internacional desfavorável ao regime miguelista, subsequente 
às jornadas de Julho de 1830 em França, a intervenção da esquadra francesa no 
Tejo e o regresso de D. Pedro à Europa foram rapidamente conhecidos em Trás-
os-Montes, tal como no resto do país, sob a forma de boatos anunciadores da 
derrota certa de D. Miguel, o que esfriou o entusiasmo quanto ao sucesso da sua 
causa. 

                                                 
19 Como Jordi Canal assinala no seu livro “El Carlismo”, Madrid, 2000, ao contrário do que 
sucedeu com o miguelismo, o carlismo nunca foi poder, o que permitiu que se pensasse como 
contrasociedade e que nunca tivesse destruído um mito de raiz vitimista. Tal poderá ajudar a 
entender a longa persistência do carlismo, em contraste com o carácter mais efémero do 
miguelismo. 
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A Guerra civil 

 
Se o desembarque da expedição de D. Pedro constituiu um fracasso 

quanto às expectativas optimistas de desencadear um levantamento em seu 
favor, o cerco do Porto obrigou o governo de D. Miguel a reunir, por tempo 
indeterminado, efectivos militares da ordem dos 80.000 homens, quase todos 
camponeses, deslocados das terras de origem, um peso insuportável para a 
população e um factor de desgaste para o miguelismo 

Na verdade, embora aquele elevado efectivo seja apontado como mais 
uma prova do grande apoio popular à causa miguelista, não se pode esquecer 
que se tratou de uma mobilização militar feita por quem detinha o poder de 
Estado e os respectivos instrumentos de coacção.  

Além de ter deparado na fase de recrutamento com as costumadas fugas 
ao serviço militar, esta mobilização enfrentou grandes dificuldades logísticas, por 
falta de meios económicos para pagar, alimentar e fardar adequadamente a 
enorme massa de tropas concentradas à volta do Porto. Para fornecer as tropas, 
as autoridades recorreram a constantes extorsões da população rural, que 
contribuíram para a dissociar do miguelismo. 

Constituídas na maior parte por camponeses pobres deslocados das suas 
terras, que assim viam  comprometida a sua subsistência e a das famílias, as 
tropas miguelistas começam a sofrer deserções de soldados, que fogem para casa, 
sobretudo após a grande decepção sofrida no combate do dia de S. Miguel, 20 a 
partir do qual se firmou a ideia de que o Porto era inexpugnável e que o exército 
miguelista era comandado por generais traidores. 

Apesar de todas as privações e divisões, o pequeno exército sitiado, 
formado por muitos oficiais profissionais, mercenários experientes e civis 
altamente motivados ganhou confiança, depois de resistir às primeiras tentativas 
de assalto dos sitiantes. 

Tudo isto, a par da conjuntura internacional favorável aos liberais, ajuda a 
compreender como uma expedição de cerca de 7.000 homens acabou por vencer 
um exército com efectivos quase dez vezes superiores. 

 
A fácil pacificação de Trás-os-Montes 

 
Ao contrário do que os liberais receavam, o poder miguelista esboroou-se 

em Trás-os-Montes com grande facilidade, apesar dos apelos ao levantamento 
popular em massa contra as escassas forças constitucionais, que entraram na 
província. Além disso, o novo regime instaurou-se em Trás-os-Montes sem 
deparar com grandes resistências, ao contrário do que sucedeu no Alentejo e 
                                                 
20 Marcado simbolicamente para o dia do santo do nome do monarca, o assalto ao Porto, 
desencadeado em 29 de Setembro de 1832, saldou-se num fracasso, que muito desmoralizou as 
hostes miguelistas, dadas as elevadas expectativas depositadas no sucesso da operação.  
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principalmente na serra do Algarve, onde nos finais da guerra civil se formaram 
temíveis guerrilhas, que se reactivaram com sucesso a partir de 1836.21Este 
contraste leva-nos a questionar o alcance do tão proclamado apego ao 
miguelismo da população rural transmontana. 

Como é sabido, D. Miguel, os bispos, os magistrados, os chefes militares e 
demais autoridades fizeram, sobretudo ao longo da guerra civil, numerosas e 
vibrantes proclamações, pastorais, discursos e sermões, chamando os povos ao 
combate em defesa do Trono, do Altar e da própria Nação, que estariam 
ameaçadas pelos inimigos ímpios e maçónicos 

Face à enorme profusão deste tipo de documentos, é corrente pressupor 
que as proposições neles contidas eram altamente mobilizadoras da população 
rural, devido aos seus sentimentos religiosos e monárquicos, enfim pelo seu 
apregoado aferro à “tradição”. A verdade, porém, é que tais incitamentos não 
produziram em Trás-os-Montes o efeito pretendido, o que nos leva a questionar 
a ideia apriorística do grande efeito mobilizador do discurso miguelista. 
 Começando pela parte aparentemente mais fácil, não nos parece que a 
defesa do Trono constituísse uma ideia particularmente mobilizadora para a 
população rural, pois o que estava em causa era a substituição de D. Miguel por 
D. Maria e não o fim da monarquia. Não obstante a glorificação que rodeara o 
seu regresso em 1828, depois de dois anos de guerra e de privações de toda a 
espécie, a figura de D. Miguel encontrava-se desgastada e foi rapidamente 
esquecida, excepto por uma minoria saudosista.22 
 Também a invocação no discurso miguelista das ideias de “Nação” e de 
“Independência Nacional”, uma originalidade do miguelismo, com o objectivo de 
identificar a expedição liberal com uma invasão estrangeira, não terá surtido 
grande efeito. Na verdade, para a população rural de então, aqueles conceitos 
assumiam somente uma acepção étnica, que a identificava com o conjunto dos 
“Portugueses”, sem a construção mítica, inerente à noção moderna de “Nação”, 
que apenas chegará, anos mais tarde, através de um longo processo, em que a 
educação escolar desempenhou um papel fundamental. Nem o facto da 
expedição de D. Pedro integrar muitos estrangeiros, explorado pela propaganda 
miguelista, conferiu verosimilhança a este argumento. Na verdade, desde as 
tentativas de modernização do exército, empreendidas a partir de meados do 
século XVIII, era corrente a presença de estrangeiros nas tropas portuguesas, 
situação levada ao limite com a integração de numerosos oficiais britânicos no 
exército português, após a guerra peninsular. De resto, também o exército de D. 

                                                 
21 Comandou estas guerrilhas o célebre “Remexido”, fuzilado em Faro em 1838. Sobre esta 
guerrilha cf. da nossa autoria com António do Canto Machado “A Guerrilha do Remexido”, Lisboa, 
1981 e Maria de Fátima Sá e Melo Ferreira, obra citada na nota 1. 
22 Na “Brasileira de Prazins”, Camilo Castelo Branco fornece-nos um retrato bem impressivo do 
isolamento e decadência dos miguelistas que ainda viviam na esperança do regresso ao trono de 
D. Miguel. 
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Miguel recorreu a oficiais estrangeiros, sobretudo legitimistas franceses, como 
Bourmont e os seus companheiros. 
 Resta analisar o argumento supostamente mais mobilizador do 
dispositivo propagandístico miguelista : a caracterização da guerra civil como 
um combate em defesa da “Santa Religião”. Temos muitas dúvidas de que a ideia 
constantemente repetida de que os liberais eram ímpios e se propunham abolir a 
religião fosse facilmente aceite pela generalidade da população rural. 
 Na verdade, tanto durante o triénio vintista, como ao longo da breve 
experiência cartista de 1826, o liberalismo nunca envolveu qualquer agressão às 
práticas religiosas da população.  

É certo que ao longo da guerra civil, as tropas liberais deram provas 
sobejas do fim que esperava os frades, ao incendiarem alguns conventos, no 
decurso de operações militares em redor do Porto, o que prenunciava a abolição 
das ordens religiosas. Porém, tudo indica que a extinção dos conventos, aliás de 
pouco peso e influência em Trás-os-Montes, não terá sido entendida pela 
população rural transmontana como uma ameaça à religião. 

De facto, não se registaram quaisquer movimentos de resistência ou 
protesto contra o encerramento dos conventos, tanto mais que uma parte dos 
frades aceitou bem a medida, que lhes  permitiu o ingresso no clero paroquial, 
por vezes, em benefícios bastante rendosos. 

De resto, o discurso miguelista de guerra santa, em defesa da Religião, 
apenas teve como agentes mais empenhados em Trás-os-Montes os missionários 
apostólicos do seminário de Vinhais, conhecidos pela sua religiosidade “beata”  e 
um grupo extremado de abades ricos, que tendo obtido os benefícios por serviços 
prestados à causa miguelista, sabiam que seriam expulsos pelo novo poder como 
“intrusos”. 

De facto, de acordo com a análise do comportamento político dos 
eclesiásticos regulares e seculares, efectuado pelas novas autoridades, deparamos 
com um grupo relativamente elevado de liberais e outro ainda maior de neutrais, 
pacíficos ou realistas “moderados”, em contraste com um escasso número de 
exaltados, adeptos “aferrados” do “usurpador”. 

Ou seja, não é verdade que a generalidade do clero secular e regular 
transmontano se tivesse empenhado na mobilização em favor de D. Miguel. Por 
outro lado, em relação aos que o fizeram, não se pode pressupor que os seus 
incitamentos foram automaticamente seguidos pelas populações. Na verdade, os 
padres miguelistas acérrimos coexistiam com outros, que faziam o discurso 
contrário. Além disso, os eclesiásticos não eram os únicos intermediários entre as 
comunidades locais e o mundo exterior. Por todo o mundo rural existiam outros 
intermediários letrados, como os bacharéis, mas também homens de ofícios, 
almocreves e comerciantes ambulantes, através dos quais as notícias dos 
acontecimentos políticos chegavam até às mais remotas aldeias. Embora o 
púlpito e o confessionário representassem um lugar de eleição para a 
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propaganda política, existiam tabernas, lojas de artesãos e outros centros de 
sociabilidade, onde os acontecimentos eram conhecidos e discutidos. 

Por outro lado, o ascendente de que gozava o padre no mundo rural 
estava e está longe de ser absoluto, dependendo bastante do seu relacionamento 
com os fregueses, que julgam o seu procedimento, à luz do seu direito a um bom 
pároco, em nome do qual os hostilizam e chegam a  expulsar da freguesia. 
 Finalmente, mesmo admitindo que a propaganda antiliberal exerceu 
grande influência entre a população rural, tal não significa que esta se dispusesse 
necessariamente a combater e a fazer todos os sacrifícios pela causa miguelista. 
 Ao analisar-se o envolvimento político da população rural transmontana, 
maioritariamente constitui da por  pequenos lavradores no limiar da 
subsistência, não podem deixar de ter-se em conta as especificidades decorrentes 
da sua condição. A manutenção da “casa” contra todas as circunstâncias adversas 
constituía um imperativo de sobrevivência, ao qual se subordinavam 
inteiramente a estrutura familiar, as práticas de herança e toda a sua vida social.23 
Esse imperativo, associado à sujeição a um apertado calendário agrícola, 
representa uma importante limitação ao envolvimento político dos lavradores, 
em especial quando acarretava o afastamento prolongado dos lugares de 
cultivo.24 

Deste modo, os momentos de auge da mobilização absolutista 
traduziram-se em acções limitadas desenvolvidas no âmbito local, aproveitadas 
para o saquear alguns negociantes e  para debilitar a acção repressiva e fiscal do 
Estado, através da perseguição dos funcionários da queima de registos, como 
sucedeu na entrada em Bragança, em Novembro de 1826. Coisa bem diferente 
era abandonar a terra por longo tempo para defender D. Miguel, sujeitar-se a 
inúmeras requisições, arruinando a “casa”, sem quaisquer compensações em 
troca, como sucedeu ao longo da guerra civil. 

Em conclusão, e transcendendo agora a época a que nos reportamos, 
cremos que se torna necessário questionar o velho estereotipo, que encara a 
população rural, sobretudo a do norte do país, como um mero joguete submetido 
aos ditames dos padres e senhores locais. Construído ao longo da revolução 
liberal, na esteira do racionalismo iluminista, desenvolvido anos depois pelo 
anticlericalismo republicano, este estereótipo acabou por ser perfilhado por 
correntes situadas à esquerda no espectro político, que olharam o campesinato 
português, a partir do contraste redutor entre um sul proletário, progressista e 
irreligioso e um norte reaccionário e clerical, presa fácil da contra-revolução. 

                                                 
23 Cf. Brian O´Neill, “Proprietários, lavradores e jornaleiros. Desigualdade social numa aldeia 
transmontana, 1870-1978”, Lisboa, 1984 e Joaquim Pais de Brito, “Retrato de Aldeia com Espelho. 
Ensaio sobre Rio de Onor”, Lisboa, 1996 
24 Será em grande parte por essa razão que nestas movimentações políticas, tanto do lado 
absolutista, como do lado liberal, os homens de ofícios, os jornaleiros e em geral o “mobil margin” 
da sociedade rural assumiram maior protagonismo do que os lavradores. 
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De acordo com esta dicotomia, servida por construções históricas 
legitimadoras, os camponeses pobres transmontanos, tal como os do resto do 
país, teriam contribuído com a sua passividade e submissão para sustentar 
regimes políticos conservadores, “maxime” o Estado Novo. Estas construções 
partem de uma visão do mundo rural como um todo homogéneo, sem distinguir 
as diferentes categorias sociais que o constituem, imputando ao conjunto da 
população a atitude política das elites. Por outro lado, absolutizam a 
religiosidade das populações, assimilando-a à da igreja-instituição, sem ter em 
conta as particularidades e ambiguidades da sua prática religiosa, que 
comportava, ainda em épocas bem recentes, espaços relativamente 
descristianizados.25 

Finalmente, mas não menos importante, desconhecem ou omitem como 
irrelevantes, por contrariarem a tese da passividade dos campos, a resistência da 
população rural transmontana contra a apropriação dos baldios, os tumultos 
anti-fiscais, que levam ao incêndio de numerosas repartições públicas, as lutas 
dos jornaleiros por melhores salários e o acolhimento prestado aos espanhóis 
fugidos da repressão franquista, o que lhes custou uma violenta repressão, que se 
saldou em numerosas prisões e toda a sorte de perseguições. 

 
António Manuel Monteiro Cardoso 
 
 
 

                                                 
25 Cf. A.L. Pinto da Costa “Alto Douro terra de vinho e de gente”, Lisboa, 1997. 


