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O Fomento da Economia Rural
e a Colonização Interna
No clima económico da Grande Depressão, iniciada
com a crise financeira de 1929 e cujos efeitos foram
sentidos em todo o mundo ao longo da década de 1930,
é iniciada em Portugal, com o arranque do Estado Novo,
a implementação de um conjunto de medidas de política agrária e fundiária, com o objectivo de fomentar
a agricultura e o desenvolvimento florestal. O fomento
agrário pretendia garantir ao país a auto-suficiência alimentar e traduziu-se, à semelhança do que sucedeu em
outros estados europeus, em medidas de modernização da actividade e de expansão das áreas cultivadas: é
constituída a Junta de Colonização Interna (JCI), com a
publicação do Decreto-Lei n.º 27207, de 16 de Novembro de 1936, em cujas competências se incluía efectuar
o reconhecimento e estabelecer a reserva dos terrenos
baldios do Estado, proceder à aquisição de terrenos
para colonização e aí instalar casais agrícolas.
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Colónia agrícola de Martim-rei, Sabugal;
casal da Cerdeira, 2008

© F.Azevedo in Panoramio

A Junta de Colonização Interna apetrechou-se de profissionais no sentido de planear as iniciativas de povoamento e desenvolvimento agrícola, numa perspectiva
multidisciplinar integrada: segundo os arquitectos Vasco Lobo e Alfredo AntunesI , que integraram os quadros
daquele organismo, “…a Junta de Colonização Interna
tem, na constituição dos seus quadros técnicos, a melhor garantia de (…) poder entregar-se a uma acção intensiva na renovação do habitat rural. A presença nos
seus quadros de toda a gama de técnicos agrários e de
construção civil, garantindo uma visão conjunta do problema em termos de economia, urbanismo, agronomia,
pecuária, engenharia, arquitectura, paisagismo, dá uma
ideia das possibilidades futuras do organismo e da sua
específica adaptação a este sector de actividades.”
No âmbito da actividade de planeamento e projecto desenvolvida, os técnicos da JCI puderam constatar iniciativas semelhantes levadas a cabo em outros países da
Europa e da América do Sul, como foi o caso da Riforma Fondiaria empreendida em Itália, das realizações da
Société Nacionale de la Petite Proprieté Terrienne, na
Bélgica, entre outras.
Foram previamente realizadas algumas obras de preparação dos terrenos – visando, consoante os casos, a
drenagem e o enxugo ou o regadio, remoção de areias,
construção de caminhos – e criados diversos núcleos
de povoamento rural, em terrenos baldios declarados
fora da utilização das populações rurais, nomeadamente para o pastoreio dos rebanhos comunitários ou a
colecta de lenha, combustível sem alternativa viável no
meio rural.

Colónia agrícola do Alvão
Vila Pouca de Aguiar

LOBO, Vasco; ANTUNES, Alfredo da Mata: Problemas actuais da pequena habitação rural, Ministério das Obras Públicas, Direcção Geral dos Serviços de Urbanização, Centro de Estudos de Urbanismo, Coimbra, 1960, pág. 105-106.

Sucedendo à experiência já anteriormente realizada nos
Milagres (Leiria) em 1926, são concretizadas ao longo
das décadas de 1930, 1940 e 1950 novas colónias em
Martim-rei (Sabugal), na Boalhosa (Paredes de Coura),
no Alvão (Vila Pouca de Aguiar), na Gafanha (Ílhavo) e
diversos núcleos na região de Barroso (Montalegre). A
Colónia Agrícola de Santo Isidro de Pegões (Montijo),
concretizada a partir de 1952 sob o projeto elaborado,
entre 1937 e 1938, pelos engenheiros agrónomos Mário
Pereira e Henrique de Barros, difere das restantes em
dois aspectos fundamentais: é a única realizada ao Sul
do Tejo e está implantada em terrenos que eram propriedade do Estado, não sobre terrenos baldios.

Colónia agrícola da Boalhosa, Paredes de Coura, 2010
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Habitações geminadas na Boalhosa,
Paredes de Coura, 2010

Nestes processos, a Junta de Colonização Interna:
“- construiu habitações para famílias colónicas em
diversos núcleos de colonização, prevendo para
cada caso uma dada estrutura económica, uma
divisão em aldeamentos ou grupos, um dado tipo
de concentração e um programa de instalações
complementares;
(…)
- utilizou para estes trabalhos os processos e a
mão de obra correntes, bem como os materiais
que em cada região resolvem tradicionalmente
os problemas levantados pela construção de pequenas habitações: perpeanhos de granito, alvenarias ordinárias, madeiras, materiais cerâmicos
e hidráulicos, etc., etc.
- construiu instalações para animais, alfaias e
produtos agrícolas, em extensão da parte habitada, em anexo ou em construção isolada, encarando a resolução de casos que vão dos reduzidos
programas, destinados a assalariados e glebeiros, até aos conjuntos de carácter para-industrial,
integrados em grandes empresas agrícolas ou
em conjuntos planificados de pequenas explorações;

(..)
- No que diz respeito à distribuição no terreno, realizou
a – células familiares isoladas, normalmente dotadas
de logradouros e acessos próprios;
b – blocos geminados, por economia de espaços, de
construção e de acessos;
c – grupos de habitações em banda contínua, por razões gerais de economia ou específicas de enquadramento;
d – unidades uni ou plurifamiliares, integradas em explorações de dimensão variável.
- Tendo em vista a empresa agrícola a que se destina
a casa rural, construiu
a – em habitat disperso, subordinando a posição desta
ao local de trabalho de uma exploração de tipo médio
(casal agrícola);
b – em habitat semi-disperso, conciliando razões de
aproximação dos centros de interesse e de trabalho;
c – em habitat pro-concentrado, materializando necessidades de vizinhança e de equipamento base;
d – em habitat concentrado, acentuando tais necessidades e fazendo-as prevalecer sobre os factores de
II
dispersão.”

Aldeia Nova do Barroso, Montalegre / Imagem Google Earth
Casal na Aldeia Nova do Barroso, Montalegre, 2010
© Paulo Lima
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LOBO, Vasco; ANTUNES, Alfredo da Mata: Problemas actuais da pequena habitação rural, Ministério das Obras Públicas, Direcção Geral dos Serviços de Urbanização, Centro de Estudos de Urbanismo, Coimbra, 1960, pág. 106-112.

Família de colonos na Cela

Também no então designado Ultramar, o Estado português realizou diversas iniciativas de povoamento e colonização agrícola, por vezes com envergadura importante, como foi o caso do Colonato da Cela (hoje Waku
Kungo), em Angola, em casos com contextos e problemas muito próprios, desde logo por razões geográficas
e sócio-culturais.

Habitação para uma famí

ília de colonos

Aldeamento no Colonato da Cela

Vista geral do Colonato da Cela, Angola (anos 60)

Vista geral do pueblo de Miraelrío, Jaén (Espanha)

Mais semelhantes à realidade do continente português,
foram em simultâneo concretizados pelos governos de
Espanha cerca de 300 novos pueblos, com idêntica finalidade de povoamento e desenvolvimento agrário, de
entre os quais se destacam as notáveis realizações devidas aos Arquitectos Fernandez del Amo ou Alejandro
de la Sota, algumas já hoje bem documentadas.

Miraelrío, Jaén (Espanha)
habitação e apoios para a actividade agrícola
(em cima)
Pueblo de Vegaviana, Cáceres
(Espanha)

A colónia Agrícola de
Santo Isidro de Pegões
O território de Santo Isidro de Pegões foi outrora
uma charneca despovoada e agreste, numa imensidão de território apenas percorrido pela Estrada Real, que fazia a ligação da capital à fronteira.
Com início no cais da Aldeia Galega do Ribatejo
(designação que teve o Montijo, até 1930), onde
terminava a travessia fluvial a partir de Lisboa, a
Estrada Real teve grande importância nas comunicações, sendo a Aldeia Galega do Ribatejo, desde 1533, a sede da mala-posta para as ligações
com o Sul de Portugal.
No início do séc. XVIII, em 1728, o Rei D. João V
mandou arranjar a Estrada Real e, para abastecimento e descanso de pessoas e animais, promoveu a construção de quatro fontanários ao longo
do percurso, o primeiro dos quais é o Fontanário de Pegões. Exemplar singelo da arquitectura
barroca setecentista, ainda hoje existente e muito bem conservado, está localizado no centro da
freguesia de Santo Isidro de Pegões, junto à que
hoje se designa por Estrada Nacional 4.

A Colónia Agrícola de Santo Isidro de Pegões foi implantada em terrenos da Herdade de Pegões Velhos,
que eram, à época, propriedade do Estado – por doação do industrial e grande proprietário rural José
Rovisco Pais – sendo por isso um caso singular a nível nacional. Deste facto resultou que o povoamento
tenha ficado isento da conflitualidade vivida noutros
colonatos realizados no país, em consequência da
ocupação de terrenos baldios retirados à utilização,
tradicional e comunitária, pelas populações dos agloIII
merados rurais próximos.
Trata-se da maior e mais complexa das experiências
do género realizadas em todo o país, reunindo 207
casais agrícolas dos cerca de 500 realizados a nível
nacional, ficando dotada de infra-estuturas e de condições de apoio técnico e social que as restantes operações de colonização interna não atingiram.
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Fontanário de Pegões
Santo Isidro de Pegões
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A perturbação causada pela ocupação dos baldios, de que as populações locais dependiam há gerações para prover à sua subsistência, com as iniciativas de florestação e colonização interna promovidas pelo Estado Novo, teve expressão social de relevo na época. É nesta problemática que se desenrola a acção do romance
“Quando os lobos uivam”, de Aquilino Ribeiro, publicado em 1958.

Desta rara experiência de urbanismo em meio
rural resultou uma ocupação do território de forma estruturada, planeada com fundamento em
estudos técnicos aprofundados, nomeadamente
quanto à aptidão dos solos e à rentabilidade das
explorações individuais. Mais do que em qualquer
das experiências análogas, foram previamente realizadas obras importantes de hidráulica agrícola, que incluíram a realização de duas barragens,
diversos furos de captação de águas subterrâneas e uma extensa rede de condutas, depósitos e
aquedutos para o regadio. É o caso do aqueduto que ainda hoje ladeia a Avenida Rovisco Pais,
coincidente com a EN4 no centro de Santo Isidro
de Pegões.

Conduta de rega, Pegões Velhos,
Santo Isidro de Pegões

Aspetos dos trabalhos
de cultivo da terra

A instalação dos colonos iniciou-se nos primeiros
anos da década de 50 do séc. XX, sendo-lhes entregues os casais agrícolas em regime de fruição
provisória, por um período de três a cinco anos.
Concluído com sucesso este período, o que nem
sempre sucedeu, era então concedida a fruição
definitiva. O recrutamento dos candidatos a colonos envolvia o cumprimento de muitos requisitos
e o compromisso de cumprimento de diversas
obrigações para com a Junta de Colonização Interna, num quadro de disciplina tutelar exercida
pelo Estado Novo. O cultivo e a produção eram
apoiados tecnicamente e submetidos a um controlo tendente à padronização da produção agrícola. Todavia, o atractivo de terra e casa próprias,
num época marcada pela crise de desemprego
rural, levavam à aceitação das condições, nas
quais se incluia inicialmente o pagamento de um
sexto da produção anual, que viria ainda a aumentar para um terço.

Aspetos dos trabalhos
de cultivo da terra

Rua no Núcleo das Figueiras,
Santo Isidro de Pegões

A distribuição territorial foi concretizada em três
núcleos de características distintas: enquanto nos
núcleos das Faias e de Pegões Velhos a implantação das habitações se fez em dispersão orientada
pelo percurso natural das ribeiras existentes, que
a abertura das vias de acesso acompanhou de
perto, no núcleo das Figueiras o povoamento fezse de forma concentrada, em propriedades servidas por uma malha ortogonal de arruamentos e
divisões da propriedade rural.
A particular adequação dos solos e o cuidado com
a definição da estrutura fundiária sobre o território

e com a implantação das habitações, bem como a realização de eficazes infra-estruturas de rega, terão sido
determinantes para o sucesso do empreendimento.
Refira-se que, tanto em Santo Isidro de Pegões como
nos restantes colonatos do país, o sucesso do povoamento parece ter sido maior nos povoamentos de tipo
concentrado, que propiciaram o estabelecimento das
relações sociais e espírito de entreajuda característicos
das comunidades rurais – como é o caso dos colonatos da Boalhosa e do Barroso – do que naqueles em
que uma implantação dispersa forçava a um duro isolamento, casos de Martim-Rei ou do Alvão.

A criação da freguesia de Santo Isidro de Pegões,
pelo Decreto-Lei nº 41320 de 14 de Outubro de
1957, abrangeu o conjunto dos três núcleos de
povoamento. Uma curiosa corruptela, que na
linguagem popular deformou núcleo em nucho,
originou as designações que persistem até hoje,
na forma verbal mas também na escrita, dos Núcleos ou Nuchos das Faias, das Figueiras e de Pegões Velhos.
Cada um dos casais, ou unidades familiares de
produção agrícola, era constituído por terrenos,
nem sempre contíguos, com solos destinados a
culturas de sequeiro, vinha, pinhal e, junto à habitação, a pomar e culturas hortícolas de regadio,
para sustento do agregado familiar. A área total
média de cada exploração familiar era de 18 hectares, variando entre 15 e 20 segundo o núcleo.
Os casais foram ocupados por colonos que, vindos das mais diversas regiões do país com as suas
famílias, procuravam o seu sustento na agricultura e viram na proposta da Junta de Colonização
interna uma oportunidade de melhorar as difíceis
condições em que subsistiam. É esta a raiz da população de Santo Isidro de Pegões, freguesia que
IV
conta hoje com mais de 1500 habitantes.
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Mais precisamente, 1538 habitantes (fonte: INE, Censos 2011).

Rótulo de vinho licoroso Nucho de Pegões,
da Adega Cooperativa de Pegões

Igreja de Santo Isidro de Pegões
Planta Piso Térreo
1 Nartex 2 Baptistério 3 Assembleia 4 Capela-Mor 5 Altar-Mor
6 Sacristia 7 I.S. 8 Sala Catequese

Pintura de Severo Portela Júnior
Altar da igreja de Santo Isidro de Pegões
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Igreja de Santo Isidro de Pegões, vista de conjunto com
os volumes da entrada principal e do baptistério
© Irene Buarque e Cláudio Buarque
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Os edifícios construídos na Colónia Agrícola de
Santo Isidro de Pegões podem dividir-se em dois
grupos, no que à sua arquitectura se refere: do
primeiro fazem parte a notável igreja do núcleo
de Pegões Velhos, bem como três habitações
que lhe são próximas (destinadas ao padre e às
professoras) e ainda duas escolas primárias, segregarndo meninos e meninas (estávamos em
1952). Da autoria do arquitecto Eugénio Correia
(1897-1987), este conjunto de concepção surpreendentemente moderna impõe-se ao olhar pela
ousadia formal, sendo também invulgar pela materialização construtiva.

Alçado Nascente

Alçado Norte

PEREIRA, Nuno Teotónio; COELHO, Hélder Paiva; LOPES, Isabel Costa; BUARQUE, Irene: Santo Isidro de Pegões – Contrastes de um Património a Preservar, Edições Colibri / Câmara Municipal de Montijo,
Colecção Estudos Locais - n.º 10, 1.ª edição, 2009, pág. 38.

Habitação para professora
Santo Isidro de Pegões

Habitação para professora
Santo Isidro de Pegões,
2008

Escola primária em Santo
Isidro de Pegões, c. 1954
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Sobre este património da arquitectura montijense
escreveu, em edição promovida pela Câmara MuV
nicipal de Montijo , o arquiteto Nuno Teotónio
Pereira:
“...as obras de Eugénio Correia, com as suas construções em superfícies parabólicas, constituíram
um grito de radical modernidade que fazem delas
um caso singular no panorama da arquitectura
em Portugal. (...) A juntar a isso, acontece que,
dentro desta forma, não muito comum no contexto da arquitectura moderna, a técnica construtiva, à base de fusos cerâmicos, lhes confere uma
acrescida originalidade”.

© Nuno Teotónio Pereira

Pormenor da construção de uma superfície
parabolóide, Igreja de Santo Isidro de Pegões,
década de 1950

O Fuso cerâmico,
Panfleto da empresa
“Neotécnica de Materiais de Construção, Lda.”,
década de 1960

Um segundo grupo de edifícios, em que se incluem as 207 habitações e os restantes edifícios
realizados - para apoio logístico, técnico e social – são de concepção bem menos ousada. Da
autoria dos arquitectos Henrique Brando Albino
(1921-2003) e António José de Oliveira Trigo (?-?),
revelam uma influência discreta da “casa portuguesa” de Raul Lino, aliada porém a uma clareza
funcional e simplicidade construtiva adequadas à
função e a uma economia de custos que revelam
afinidades com as construções de génese tradicional.
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À originalidade e ousadia do desenho moderno,
contrapõem o despojamento e a simplicidade utilitária, ainda que conceptualmente comprometida.
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O modelo dos Casais do Núcleo das Figueiras, em Santo Isidro de Pegões, é idêntico ao da Colónia da Gafanha (Ílhavo).

VII

As habitações construídas pela Junta de Colonização Interna provocaram mesmo, não poucas vezes, o despeito das populações das aldeias
mais próximas, que viam instalar-se nas áreas de baldio gente de outras
terras, em muito melhores condições do que as que possuíam. Foi o
caso das habitações dos casais agrícolas erigidos em Trás-os-Montes,
nos núcleos das Serras do Barroso e do Alvão, com as suas paredes
de perpianho de granito aparelhado e madeiramentos de castanho, de
notável qualidade construtiva para a época.
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Construídas segundo três diferentes modelosVI ,
correspondentes a cada um dos três núcleos – à
excepção do núcleo de Pegões Velhos, que repete também a Nascente o modelo das Figueiras –
estas habitações, embora de espaços interiores
contidos e agregando na mesma volumetria a
habitação e as áreas afectas ao trabalho agrícola – como o alpendre, o estábulo, o palheiro e o
silo dos cereais – garantiam condições de habitabilidade que, há sessenta anos, contrastavam
com as condições de verdadeira miséria em que
viviam muitas populações ruraisVII.

Casal n.º 197 “Urze”, Núcleo das Figueiras,
Santo Isidro de Pegões, 2006

Casais do Núcleo das Faias, Santo Isidro de Pegões
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A comparação com as condições constatadas no
país pelo Inquérito à Arquitectura Regional Portuguesa, realizado no final dos anos de 1950 pelo
Sindicato Nacional dos Arquitetos, confirma os
claros progressos introduzidos pelas soluções tipológicas concebidas pelos arquitetos da Junta
de Colonização Interna, designadamente em matéria de higiene, de salubridade e de dignidade
para os membros do agregado familiar.

Casal n.º 89 “Sto. António” do Núcleo das Faias,
Santo Isidro de Pegões, 2009

Projeto do Casal do Núcleo
de Pegões Velhos

Casais n.º 24 (em cima) e n.º 74 (em baixo)
Núcleo de Pegões Velhos,
Santo Isidro de Pegões, 2009
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O jogo elementar mas equilibrado dos volumes
de cada habitação, a repetição destes nos conjuntos edificados e a sua orientação uniforme aos
pontos cardiais, valorizam o aspeto paisagístico
deste território, hoje bem menos agreste do que
há seis décadas, em resultado das marcas da humanização resultante da operação de povoamento e cultivo da terra.

Entregues à posse plena dos colonos a partir de
1988, são hoje visíveis alterações e ampliações
descuidadas nos edifícios dos casais, ameaçando
já a unidade volumétrica e a harmonia da paisagem edificada de que fazem parte, justificando
uma intervenção que implemente medidas de salvaguarda e incentivo à conservação e à recuperação deste legado que, dependente que está das
iniciativas individuais de cada proprietário, tem
enquanto património colectivo o seu valor histórico, sócio-cultural, arquitectónico e urbanístico.
E assim é porquanto este conjunto patrimonial,
em que se incluem as construções e a forma planeada de ocupação do território, bem como a
estrutura fundiária subjacente às unidades produtivas de dimensão familiar, constitui não só uma
parte muito importante da história e da cultura
montijense, mas também um testemunho ainda

vivo da mais expressiva e completa experiência de
povoamento rural levada a cabo, de raiz, em território nacional, a qual se mantém com apreciável dinâmica social e actividade económica.
A Colónia Agrícola de Santo Isidro de Pegões necessita, para a sua preservação e devir, de dar continuidade e de saber reinventar as actividades económicas que estiveram na sua génese. E verifica-se que,
hoje, Santo Isidro de Pegões continua a apostar com
sucesso na economia agrária, através da agricultura,
horticultura, vitivinicultura, floricultura e silvicultura,
bem como na pecuária e na indústria de transformação de produtos agro-florestais.
Seis décadas volvidas, o trabalho continua a ser a
matéria-prima que sustenta e consolida a construção da comunidade.
Há portanto motivos para, com optimismo e lucidez,
planear o futuro.
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