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PREAMBULO

Para apreciar o decreto de 30 de setembro de 1892 relativo á
remissão de fó ro s e o parecer que sobre elle apresentou a commissao nomeada no Conselho Superior de Agricultura em virtude
da representação da. Real Associação de Agrieultura, é indispensá
vel attender aos fins que o decreto teve em vista, e depois estu
dar e examinar os meios escolhidos pelos seus auctores.
Podemos todos concordar nos fins, divergirmos mais ou menos
nos meios e estarmos em completo desaccordo nos principios. E ’
O

que me parece dar-se n’este caso.
Applaudi, com o admirador, alguns actos do governo do sr. con

selheiro José Dias Ferreira, e o grande trabalho dos decretos de
fomento agrícola do sr. conselheiro Pedro Victor, creio na sua
boa vontade de acertar e de proteger eficazmente a agricultura;
mas, infelizmente para mim, quando v i o decreto dos fóros, não
podendo conformar-me com a sua doutrina, publiquei na Tarde
um artigo menos lisongeiro por me parecer que atacava o direito
de propriedade. Parecia-me conveniente defender a propriedade a
que alguns espirites exaltados injustamente chamam roxibo.
A s considerações do parecer da maioria da commissão não lo
graram desvanecer a má impressão que me fez o decreto.
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Eu desejava que as actas do Conselho Superior de Agricultura
fossem publicadas, sobretudo quando se ventilam questões d ’esta
ordem. Esta questão é incontestavelmente

principios, e a prova

está no relatorio da commissão affirmar que bouve divergência ra
dical sobre questões de prin cipios; e d’ahi a commissão entendeu,
e muito bem, que deviam ficar exaradas as opiniões dos vogaes,
tanto da maioria como da minoria.
Estou persuadido que no conselho também haverá divergen
cias ; e em questão de principios não reparo se voto com as maio
rias ou com as minorias ; sigo o ideal que me parece mais justo
e adequado á orientação do meu espirito, e por isso, desejando
estudar o assumpto e fundamentar as minhas opiniões, fui levado
a escrevel-as para as expôr ao Conselho e ao publico.
«
#

*

Eu creio que o fim principal, o fim vital — como muito bem lhe
chama a commissão, — póde traduzir-se nas seguintes textuaes
palavras empregadas nas paginas 8 e 9 do seu parecer ; é incon
testavelmente a p r o d u c to de cereaes indispensáveis á alimentaqão
publica.
Estaremos todos d ’accordo n’este p onto? Creio que sim.
O decreto é pois, um dos meios escolhidos. Mas antes de o
apreciar, e visto estarmos no Conselho Superior da Agricultura,
permittam-me tratar de alguns pontos capitaes que se prendem
com o assumpto. Desejava ser muito lacónico, mas a minha inhabilidade e a importancia da materia não se prestam a isso.
*
«

«

Quanto a mim o meio menos vexatorio, mais natural e efficaz
de conseguir esse fim vital, não é só uma questão de principios,
é de interesses pecuniarios, e por isso me parece que o meio con-

5
sistîria no augmento rápido ou progressivo do preço dos cereaes
nacionaes. Y ou mais lon g e; acho que a esse augmento deveria
corresponder a diminuição do valor intrínseco da moeda legal
•

com o representativa de todos os outros valores menos necessários ;
ou então — o que se tornaria porventura, mais caro e duro — pela
tributação de todos os outros productos e ramos da actividade
nacional excepto os empregados na terra lavradia.

»

Qualquer d ’estes meios traria simultaneamente o augmento da
producção e da área cultivada, faria diminuir os pousios e os ter
renos incultos, augmentaría o numero relativo de cultivadores e
de pessoas directa e indirectamente interessadas n'aquella cultura
essencialmente civilisadora e nacioúal, diminuindo ao mesmo tempo

0 numero dos que emigram por necessidade e dos que se applicam a outras industrias e profíssões mais ou menos dispensáveis
e superabundantes, algumas até nocivas, mas nenhuma tão neces
sária e util como a cultura do pão.
Esteja á terra na mão de quem quer que fôn^ sabios ou igno
rantes, proprietários, rendeiros, foreiros, subemphyteutas, indi
viduos, municipios, collectividades' ou nações; seja ella allodial
ou vinculada, livre foreira ou hypothecada, o augmento mais ou
menos estável do preço dos 'cereaes ba de sempre favorecer e es
timular a producção e diminuir as superficies incultas, com bene
ficio geral para todos, proprietários, rendeiros, foreiros e as res
tantes classes, inclusive a dos pobres consumidores.
A verdadeira riqueza é a que sobeja do necessário, e em quanto
este faltar ao paiz, toda a riqueza restante póde ser facticia ou
emprestada, como realmente é uma grande parte d ’ella.
O que me parece impossivel de sustentar por muito tempo é a
subida progressiva dos salarios e das contribuições e o baratea
mento dos cereaes ou a depreciação gradual dos generos, das ren
das e dos productos da terra portugueza.
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Terrenos ¡ncnllos
A questão dos terrenos incultos liga-se tanto com a empliyteuse
e com a agricultura, que alguns vogaes da com missio acharam
necessário definir o que deve entender-se por terrenos incultos. E ffectivamente a emphyteuse parece ter sido inventada no tempo da
antiga Roma, em consequência de haver terrenos incultos que con
vinha fossem cultivados. A verdade, porém, é que apezar das
grandes transformações sociaes e económicas realisadas ha sécu
los, apezar de haver terrenos incultos em todas as épocas e na
ções, o contracto da emphyteuse tem-se perpetuado, o que demons
tra que tem razão de ser, e tem sido mais ou menos respeitado
por legisladores de todos os paizes em que pela primeira vez
foi introduzida.
A s definições que tenho visto propor para distinguir os terrenos
incultos dos cultivados não me parecem boas. Querem uns, como
08 srs. Oliveira Martins e Paulo de Moraes que sejam os não cul
tivados durante cinco annos ; outros indicam quatro, outros seis
ou oito annos.
Ora sendo a cultura o trabalho para tornar a terra fértil, ou a
arte de cultivar, arar, agricultar ou lavrar a terra, não é fácil
marcar o periodo de tempo necessário para que a terra recupere
a sua fertilidade normal, nem tão pouco determinar, nos terre
nos mais estereis de qualquer paiz, qual o numero de annos ne
cessários para que elles compensem as lavouras, os trabalhos e
os capitaes indispensáveis para os reduzir a cultura remunerado
ra, annual e permanente.
Litteralmente fallando, terrenos incultos são os não cultivados,
sejam elles grandes ou pequenos, ferteis ou maninhos. As melhores
pastagens naturaes permanentes da Australia, da Normandia e da
Suissa podem até certo ponto ser considerados terrenos incultos,
visto que nunca se lhes fazem lavouras. No mesmo caso estão as
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terras de matto e pousio. Se exceptuarmos os prados artificiaes
cultivados e os pousios intercalares das culturas annuaes, quasi
todas as pastagens naturaes permanentes poderiam considerar-se
terrenos incultos, porque dispensam a cultura ; e todavia nao de
vem ser condemnadas em absoluto ainda que assim se conservem
perpetuamente. Um dos meios de crea.r pastagens permanentes naa
localidades onde nao as houver naturaes, consiste em tornar in
cultas as térras cultivadas ; e esta transformação leva tanto tempo
a f'azer, que é mais fácil, por meio d ’arroteamentos, transformar
rapidamente uma pastagem em terra de semeadura, do que uma
terra de pão em pastagem. E preciso tempo e annos para que as
plantas enrelvem e enraizem, formando uma especie de trama assás consistente para impedir que as pizadas do gado prejudiquem
a pastagem e esterilisem a terra sovando-a ou calcando-a.
O tempo também é dinheiro para o proprietário de pastagens
e de terrenos incultos que não dispozer de machinas de vapor de
grande força, geralmènte incompativeis com a agricultura. Ha
muitos proprietários pouco ambiciosos e pouco endinheirados que,
com razão ou sem ella, não querem capital emprestado para me
lhoramentos agrícolas e fundiários, geralmente caros e contingen
tes ; preferem govetnar-se com a prata de casa. Effectivamente
esses melhoramentos tanto podem enriquecel-os muito mais do que
elles ambicionam, como podem arruinal-os de todo, fazendo-os
perder não só o capital alheio, mas também a propria terra. Uma
grande parte das innovações e dos melhoramentos são arriscadís
simos e caros, e por isso muitos proprietários se negam a fazel-os
até com o proprio capital. Sabios notáveis e agronomes illustres
tem-se arruinado com elles ; e para citar alguns exemplos n^cionaes e estrangeiros bem conhecidos, nomearei apenas os segu in -,
tes : Alexandre Herculano, Dombasle e Arthur Young.
As terras não cultivadas também são uma especie de caixa eco
nómica que dá um ju ro medico, e onde se vão formando e ju n 
tando capitaes fornecidos pelos agentes atmosphericos e pela de
composição lenta da terra e das plantas que a cobrem. Quanto
mais tempo a terra estiver coberta de vegetação, quanto mais pro
fundas forem as raizes, mais azote se fixa, menos nitratos se per
dem, mais lenha, madeira e materia orgánica se accumulam, mais
materia mineral se elabora, e arranca do fundo da terra, onde
nunca podem chegar as lavouras, até á camada aravel onde se fa
zem as culturas.
N’esta questão parece-me conveniente não confundir os terrenos
incultos com os improductivos. Os incultos são assim em muitos
casos por economia dos proprietários, beneficio dos gados, e con
veniencia da agricultura. Também as cidades tem muitos terrenos
aliás ferteis, improductivos e occupados por caminhos, praças e
outras cousas não só improductivas mas dispendiosas.
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A s charnecas do Alemtejo sao, n’esse mesmo estado, geralmente
aproveitadas como pastagens d ’algumas raças de gado, e também
como fornecedoras de maños, carvão e Unhas. E certo que quando
cessa a cultura, as terras transformam-se primeiro em pousios,
depois em pastagens, depois em mattos ou charnecas^ mais tarde
em mattas e finalmente em bosques mais ou menos impenetráveis
á gente culta e aos gados. É provável que grandes partes de
Portugal e da Europa fossem florestas virgens antes de serem
paizes cultos e civilisados.
H oje, porém, nào creio que em Portugal existam charnecas n lo
aproveitadas, pelo menos, na pastagem de cabras.
A s charnecas do Alemtejo, assim como os montes do norte do
reino, os mattos, as pastagens naturaes, as lameiros e todos os ter
renos mais ou menos incultos de todos os paizes cultos, sào com
plementos indispensáveis da lavoura e das parcellas cultivadas ;
sào refugios, larguezas, espaços, que, ou servem para a alimen
tação dos gados, ou sào mananciaes inesgotáveis de lenhas, cepas,
e também de estrumes muito mais baratos do que os adubos cbimicos, artificiaos, mineraes e orgânicos, offerecidos pelo commercio e pela industria.
Todos 08 terrenos podem ser cultivados ; mas para serem mais
productivos, nào é necessário que todos o sejam. Só a qualidade
do chão, as circumstancias locaes, a situação, as leis agronómi
cas, os hábitos consuetudinarios, e sobre tudo o tino e o bom senso
do proprietário económico e do lavrador pratico, podem, nas dif
ferentes regiões, regular o systema de cultura ; mas nào póde nem
deve o legislador prudente e sensato estabelecer regras geraes ex
tensivas a todas as hypotheses do paiz onde legislar, nem póde
decretar e impôr systemas de cultura de outro paiz ou d ’outra
região.
Fazer leis para acabar com os terrenos incultos do Alemtejo ou
de qualquer parte do paiz, só pelo facto de haver muitos terrenos
que não sào cultivados desde tempos immemoriaes ou desde cer
tas datas mais ou menos remotas, é, na minha opinião, um erro
em que certos legisladores de todas as épocas tem insistido, mui
tos com boa intenção, alguns com pequenos resultados epheraeros,
geralmente realisados á custa de muita boa vontade, de muitos sa
crificios perdidos, de muitos vexames, mas todos sem bom criterio
agronómico, e sem resultado pratico estável.
Se o problema dos chamados terrenos incultos do Alemtejo não
foi resolvido pelo direito de conquista, nem pelo regimen da es
cravatura, nem pela expulsão dos moiros — aliás excellentes cul
tivadores, — nem pelas antigas leis das sesmarias, nem pelas que
obrigavam a cultivar ou a vender, nem pelos confiscos, nem pela
lei dos vinculos, nem pela da colonisação do Alemtejo com fami
lias açorianas, nem por outras tentativas de colonisação, nem pela
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lei de 1773 para avaliação e repartição de predios, nem pela abo
lição dos morgados e desamortisação de bens de mão morta, nem
pelas sociedades anonymas, e companhias de crédito predial e fi
nanceiro, nem pelas refórmas do Codigo civil ; se nada d'isto deu
resultado pratico é porque nada d ’isto serviu nem serve para re
solver o problema.
A s sesmarias, possuidas actualmente por gente de todas as clas
ses, ricos e pobres, nobres e plebeus, illustrados e ignorantes, so
ciedades, companhias e particulares, theoricos e práticos, são,
muitas d ’ellas, tão grandes e tão incultas como eram no tempo .
d ’El-Rei D . Fernando, auctor d ’essa lei.
Se exceptuarmos a cultura obrigatória feita por escravos, de
todas as leis liberaes até hoje inventadas, a que mais tem sobre
vivido durante séculos a todas as outras leis caducas e iraproficuas, a que tem dado sempre alguns resultados práticos, é a do
contracto d'emphyteuse ; e para facilitar a eraphyteuse o verdadeiro
incentivo é o laudemio, que o Codigo civil de 1867, acaso impro
cedentemente, aboliu, no art. I:6õ7.®, que o decreto de 30 de se
tembro não restabeleceu, e que eu, de accordo n’esta parte com
as idéas geraes da commissão, acho que deve ser restabelecido
não na subemphyteuse, mas na emphyleuse.
Sem laudemio e de mais a mais com a remissão obrigatória dos
fóros, não me parece tão proficua a emphyleuse como meio de cul
tivar terrenos incultos e fazer casas d ’habitaçâo para pequenos pro
prietários pobres. Em vista das considerações que acabo de fazer,
parece-tne que somos todos incompetetites não só para definir o
que sejam teii’enos incultos, como, e mais ainda, para condemnar
as charnecas do.A lem tejo e todos os outros terrenos não cultiva
dos durante qualquer prazo de tempo. Não podemos, por meio de
uma lei geral, estabelecer regras sobre os variados systemas de
pousios ou de afolhamentos que as circumstancias locaes e econó
micas aconselham ; não podemos nem devemos decretar a cultura
obrigatória em todo o reino, contra vontade dos que não podem
ou não querem obrigar ninguém a trabalhar contra vontade, nem
lhes convém fazer culturas forçadas, geralmente carississimas e ar
riscadas.
A colonisação do Alemtejo, sem haver escravos nem trabalho
obrigatorio, é, no meu modo de vêr, uma utopia aliás preconisada
por muitos espiritos illustrados, mas irrealisavel no regimen libe
ral que felizmente nos governa, e á maior parte dos paizes civilisados e independentes. A cultura obrigatória nem á força de ex
torsões e vexames conseguiu fazer desapparecer de todo os terre
nos incultos, e não podia, ainda que désse resultado immediato,
ser admittida pelas leis liberaes da época em que vivemos, em que
não se admittem dictadores nem tyrannos como foi o Marquez de
Pombal, e outros.

It
Isto não quer dizer que o Aleaitejo não possa vir a ser mais
ou menos cultivado do que é e do que foi, não por colonos, mas
por gente livre que venha espontaneamente em certas épocas do
anno estacionar no Alem tejo ; é assim que se pratica e assim deve
ser na maior parte d ’essa provincia onde não houver interesse
nem conveniencia de estabelecer fóros,
O melhor modo pratico e liberal de cultivar o Alemtejo, na
parte em que dever sel-o, é, quanto a mim, pelo contracto d'emphyteuse; mas com laudemio. Todo e qualquer systema de coloni
sai’ o Alemtejo que não fôr o dos/dros ha-de ser sempre uma condemnavel exploração dos proprios colonos que para lá forem obri
gados, illudidos ou contractados por prasos superiores áquelles
que, por sua livre vontade, elles entendem dever sair das suas
casas, das suas propriedades, das suas terras do norte do reino
ou de qualquer ponto do paiz. Assim me parece.

Divisüo e distribuiçlio dapropriedade
Aqui temos outra questão a respeito da qual vejo opiniões di
versas, e até encontradas, que seria bom esclarecer antes de le
gislar e de decretar refórmas novas.
Por interesse geral da agricultura e do paiz será acaso melhor
que as propriedades sejam grandes ou pequenas?
Deverá o legislador liberal promover intencionalmente a subdi
visão das grandes e o agrupamento das pequenas propriedades ?
Questões são estas dignas de muita circumspecção ; visto que
n’uns casos póde ser conveniente e n’outros inconveniente a divi
são da propriedade.
O que a observação mostra é que ha propriedades grandes detestav£Ís e pequenas excellentes ; mas também ha muitíssimos
exemplos em que se vê o contrario.
Em egualdade de circumstancias creio que não póde haver du
vida que as melhores são as maiores propriedades ; porque ren
dem mais com menos trabalho por unidade de superficie.
Serem ou deixarem de ser ás propriedades bem ou mal trata
das ou administradas não vem agora para o caso. Tratamos só
da divisão maior ou menor das propriedades ; porque com di
nheiro e trabalho obrigatorio tudo se faz barato ; a questão é dar
interesse ao capital e mais nada.
Quando o chão de uma propriedade ou de um paiz fôr fértil,
fácil de amanhar, e situado em clima saudavel, de boas aguas, e
de fácil accesso, succederá (sempre e em toda a parte) que um
só homem indígena poderá viver n’elle e d ’elle, n’uma pequena
superficie X n’um estado relativamente feliz e sádio, ainda mesmo
que queira cultival-a toda inteira pela sua propria mão «em ajuda
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de mais ninguém. Quando porém o ch3o for estéril, difficil de ama
nhar, mal situado, insalubre, sem boas aguas, e de accesso dif
ficil ou caro, nSo poderá a mesma superficie X , sustentar o mesmo
indigena no mesmo estado de vigor, nem este poderá pelas suas
proprias maos e com egual saude e actividade, cultival-a toda in
teira. N’este segundo caso, ou ha de ir ganhar salario fórá da
terra para comprar uma parte do que a terra não póde dar para
0 seu sustento, vestuario e b otica; ou hade pagar a jornaleiros de
fóra da terra que o ajudem a cultival-a, e para isso precisa ser
capitalista ; ou ha de, finalmente, deixar uma parte da superficie
X inculta tanto tempo quanto fôr preciso para que o pousio da
terra compense e remunere o trabalho da cultura. Mas o tempo é
ás vezes de tantos annos que a terra se cobre de matto e só com
nova arrotêa póde pôr-se em estado de ser cultivada.
E ’ este segundo caso — do chão ser esteril ou áspero — que se
dá e observa em grande parte do Alemtejo. E ’ isto que dá razão
de ser ás charnecas e ás grandes propriedades d ’essa provincia,
onde existem, por um lado, vastíssimas superficies de terrenos po
bres, de chão ordinarissimo ; por outro lado, tratos de terreno aspero, argiloso ou difficil de amanhar, e finalmente diversas loca
lidades insalubres, seccas ou de más aguas. Tudo isto é grande
relativamente a outras partes salubres da mesma provinda onde
ha espaços de terreno fértil, fácil de amanhar e clima mais ameno,
N ’uns sitios tem razão de ser as grandes propriedades, n’outros,
ás vezes bem próximos, podem com vantagem existir pequenas
propriedades; portanto a questão da grande e da pequena pro
priedade, parece-me mais difBcil e menos importante de resolver
do que a creação e conservação perdurável de propriedades com
pletas mais ou menos divisíveis a que chamarei casaes, prasos in
divisos, assentos de lavoura, predios rústicos, herdades, granjas, f a 
zendas, quintas ou coutos redondos, conforme os nomes adoptados
nas differentes provindas, regiões ou paizes.
O bom legislador é o que se inspira no fa d e s do paiz, na tra
dição e na indole dos habitantes ; o bom serviço do legislador e
do agronomo seria facilitar quanto possivel a formação d ’estes
prasos ou casaes — o que não quer dizer que sejam sempre con
stituidos com parodias contíguas. — O bom serviço seria promo
ver quanto possivel a harmonia e o accordo dos proprietários, a
liberdade de transmissão, a marcação exacta e amigavel das ex
tremas, a facilidade das trocas, a liberdade de encabeçar prasos
indivisos sem comtudo forçar contra vontade o grande proprietá
rio a retalhar os seus predios e a repartil os com os pequenos,
nem forçar os pequenos a cedel-os aos grandes, sob qualquer pre
texto que seja, inclusive dos pretendidos e muitas vezes contestaveis inte'resses collectives, que não podem nem devem prevalecer
sobre o das’ familias, base da sociedade bem organisada.
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Para conseguir esses fins, não me parece que a actual lei das
expropriações seja justa e liberal ; não é ella perfeitainente har
monica com a letra ,e o espirito da Carta constitucional que abo
liu os confiscos. A carta falia no hem publico, legalmente verifi
cado, e a dita lei falia na utilidade publica, o que não é a mesma
cousa. A terem de manter-se as actuaes leis d ’expropriaçào feitas
por decretos urgentes, seria justo e liberal indemnisar o proprietá
rio não só do valor real do predio mas do triplo, visto que o valor
estimativo, a violencia do acto, o amor á terra e á propria casa
são valores e vexames para os quaes não ha indemnisações nem di
nheiro que os pague pelo seu verdadeiro valor.
Portanto não seria exagerado que, pelo menos nos paizes liberaes, as collectividades e as pessoas moraes que á força ou por
interesse proprio expropriam qualquer proprietário, o indemnisassem com o triplo do valor material que os indifférentes, e a pro
pria justiça imparcial attribuirem á coisa expropriada.
*
*

#

Nas propriedades, localidades ou paizes onde ha vastas super
ficies de terrenos uniformes na qualidade geológica e na accidentação, não é fácil definir o que sejam prazos indivisos ou proprie
dades completas ; encontram-se geralmente parcellas ou glebas
maiores ou menores, as quaes, entre nós e nas terras de regular
fertilidade e fundáveis, se denominam courella, terra de semeadura
ou de pastagem, fio de terra, astim, varzea, campo, córte, mouchão,
leziria, etc., etc. N’outros sitios do nosso paiz onde os terrenos
são inferiores, ásperos ou impermeáveis, ahi, as parcellas são ge
ralmente conhecidas pelos nomes de matos, brejos, montes, mani
nhos] pousios, charnecas, sesmarias, etc., etc.
Estes diversos tractos de terrenos são effectivamente proprie
dades ou predios com extremas definidas ; mas, qualquer que seja
o seu tamanho, não constituem por si só propridades completas,
prazos, casaes ou assentos de lavoura ; precisam geralmente andar
annexadas a outras parcellas ou glebas, mais ou menos distantes,
mais ou menos extensas, nem sempre contiguas, mas quasi sem
pre de natureza ou antes de fertilidade muito differente. Nas gran
des superficies de terreno uniforme e egual, as melhores proprie
dades são, como disse, as maiores ; mas póde ser que a região
não se preste a ter um único casal. Dá-se este facto nas grandes
lezirias sujeitas a inundações, assim como nas vastas superficies
seccas e aridas com o’ os desertos, onde não póde habitar gente e
gados durante todas as estações do anno. Superficies n’estas con
dições onde, apenas são admissiveis cabanas, motas ou casas im
proprias para habitação permanente, temos bastantes no centro,
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no coraçSto do paiz, no Ribatejo e no Alemtejo ; sSo as lezírias,
as charnecas e algumas dunas do litoral.
Em todas ou em quasi todas as provincias de Portugal, inclu
sive na Extremadura e no Alemtejo, as propriedades mais com 
pletas têm casas d ’habitaçSo, officinas e sobretudo terrenos annexos de diversas qualidades e corn differentes aptidões. E ’esses
predios é que se póde vêr e apreciar melhor o que seja um ca
sa? ou um prazo indiviso, com uma conveniente e proporcional
distribuição das terras de lavoura e dos terrenos mais ou menos
incultos. Estas propriedades são, por assim dizer, paizes inde
pendentes em ponto pequeno, onde se acham reunidas amostras
do .paíz em ponto grande com as suas respectivas possessões e
senhorios. N ’uma propriedade completa, e bem administrada, o
que se vê geralmente, não só em Portugal, mas n’outros paizes
e de clima parecido com o nosso, é o seguinte:
As superficies mais ferteis, enxutas e rotas são sempre occupadas por cereaes, afolhados ou não com outras culturas annuaes ;
são as terras de lavoira.
As superficies irrigáveis e frescas também têm ás vezes ce
reaes como o arroz e o milho, ou então têm hortas, pomares ou
prados artificiaos.
A s superficies de sub-solo impermeável, alagadiças, baixas e
sem esgoto são occupadas por pastagens permanentes de verão,
ou por lameiras.
Nas de mediana fertilidade veem-se culturas d ’arvores e arbus
tos fructíferos, vinhas, olivaes, montados, e outras culturas in
dustriaos proprias da região, mais ou menos lucrativas conforme
as épocas e o local. Em todo o caso n’estes mesmos terrenos se
cultivam muitas vezes os cereaes proprios de todas as regiZes dos
paizes cultos e civilisados, accommodando-os, porém á qualidade
do terreno.
Finalmente, as superficies mais seccas, estereis e ásperas são
geralmente occupadas por pastagens permanentes d’invemo, por
mattos, charnecas, pinhaes ou florestas ; e n’essas mesmas terras
e em certos pontos, também de tempos a tempos se cultivam ce
reaes menos exigentes, taes como centeio e aveia.
E ’ este o typo que considero genérico de um cased bem gover
nado e administrado em paizes liberaes e civilisados. Acha-se
elle sólidamente estabelecido, sem pretensões a ser mais nem me
nos do que os outros, com um systema de cultura baseado nos
cereaes e n’uma variedade de culturas necessárias, uteis e ade
quadas. O seú aspecto é sério, tem o carácter geral de verdadeira
independencia, autonomia, previdencia e abastança, sem que to
davia denote luxo nem excesso de riqueza.
Essa mesma propriedade, dirigida por proprietários ou admi
nistradores mais ambiciosos, por enthusiastas do progresso m o-

derno, por admiradores e protectores de riquezas rapidamente
conquistadas, se fosse possuida por senhores d ’engenho ou pelos ri
cos senhores d ’escravos, propagandistas e usufructuarios de me
lhoramentos muito lucrativos ; essa propriedade poderia estar com
pletamente desbravada e litteralmente coberta de vinha ou de al
guma cultura industrial feita em poucos annos, considerada a da
moda, a única mais rendosa, productiva e trabalhosa em todos os
terrenos de qualquer paiz n’uma certa época.
Cultivada por este systema, qualquer propriedade serviria do
modelo no genero, ainda que estivesse no sertào no meio de paizes selvagens. Assim se cultivariam porventura as melhores roças
de café, cana d ’assucar, batata doce, etc., etc. Mas este systema
de prodqzir muito barato um certo producto, é absolutamente in
compatível com os salarios mais ou menos elevados dos paizes
cultos, nào é o systema de cultura mais adequado ás leis liberaes
e tolerantes da civilieação moderna.
Em todo 0 caso são maneiras differentes de aproveitar a terra,
são systemas e modos de vêr que podem também até certo ponto
considerar-se questões de principios ; uns acham melhor, mais
prudente e civilisador o primeiro systema, isto é, o que comprehende a variedade de culturas baseada nos cereaes, sem condemnar em absoluto os terrenos mais ou menos incultos ; outros pre
ferem a cultura mais rendoza em toda a superficie da terra. Qual
será melhor ?
■ Eu já tive esta ultima opinião quando me suppunha progres
sista ; nias acho-a tão arriscada e contingente na Europa que não
hesito em aconselhar a primeira, porque me parece fundada em
principios mais solidos, civilisadores e duradouros, mais pruden
tes e melhores para os proprietários e para o paiz em geral. A cho
que O primeiro systema garante a independencia e a autonomia
de qualquer nação sem tolher inteiramente que o segundo se ado
pte com moderação.
Isto nào é ser contrario ao progresso agrícola, nem ás culturas
mais lucrativas, porque entendo que cada lavrador ou proprietá
rio póde aproveitar a sua terra como julgar melhor e as circumstancias o aconselharem ; é apenas para prevenir as contingen
cias de haver um único recurso, ou de se abusar d’uma certa cul
tura, como aconteceu entre nós no século passado quando foi pre
ciso mandar arrancar as vinhas das terras de pão, por haver v i
nho de mais e pão de menos.
O que se póde talvez considerar regra geral agronómica é que
quanto maior fôr a differença de fertilidade e de tenacidade das
terras na mesma propriedade, maior será a desproporção entre
as superficies mais bem cultivadas todos os annos, as não culti
vadas senão de annos a annos, e as permanentemente incultas,
abandonadas ou cobertas de pousios, mattos e mattas.
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Ha muitas localidades onde as propriedades estão bem dividi»
das e são relativamente completas ; muitos casaes, herdades e quin
tas tão conhecidas pelos seus antigos nomes proprios ; muitas são
excellentes, muitas ou u maior parte teem as suas extremas mar
cadas e perfeitamente definidas por interesse c conveniencia dos
proprios confinantes ; alguus terrenos também ha que são logra
douros communs dos povos e assim convém que sejam em certos
casos. O proprio Alemtejo está dividido em propriedades deno
minadas herdades, sendo umas melhores, outras peiores, mas quasi
todas teem um carácter geral de couto redondo mais ou menos
completo. Seria um erro para satisfazer interesses financeiros de
qualquer ordem, retalhal-as ou transformai as n’uma qualquer cul
tura da moda, como a vinha, sujeita a perder enormes capitaes,
sujeita a desastres totaes ou parciaes como o phyloxera, o oidium
e outras doenças, sem contar a contingencia proveniente das producções superabundantes. As grandes herdades do Alemtejo são
perfeitamente adequadas ao meio em que se acham situadas, assim
como n'outras regiões do paiz havia os prazos da livre nomeàção, que constituiam uma especie de casaes indivisos, compostos
de diversas parcellas.
Ora querer o legislador, sob pretexto de fazer dinheiro depres
sa, ou sob outro qualquer pretexto, desmembrar propriedades que
são inteiras, ou reunir, sem necessidade, outras que são separá
veis, sem attender á.s conveniencias dos proprios interessados, ás
circumstancias locaes, ao futuro da nação nem ás consequências
que d ’alli pódem resultar para o paiz inteiro, é um pensamento
que não posso approver.
A idéa de quererem dividir por força as grandes propriedades
de Portugal parece-me que não depende só do fanatismo de esco
las e de partidos, mais ou menos democratisados, não depende só
da doença ou mania de copiar a torto e a direito as modas e as
doutrinas dos livros estrangeiros a respeito do que se faz lá por
fóra, parece-me antes filha da ignorancia dos que deviam saber o
que havia de bom cá dentro, e da falta de attenção e estudo pelos
nossos legítimos interesses, conveniencias e recursos, comparados
com os de outras nações.
Haverá realmente em Portugal motivo de queixa contra a má
distribuição da propriedade, ou mesmo contra a densidade rela
tiva da população?
Creio que não ha, e vou dizer porquê.
Ainda que considerássemos os decretos de 30 de setembro e
outros que tendem a dividir a propriedade como meio de resolver
o problema social — que felizmente não se apresenta no nosso paiz

17
agrícola como ros paizes industriaes e commerciaes — aínda que
as nossas dífficuldades proviessem do excesso de população, facto
que não se dá nos campos porque todos se queixam do excesso
de emigração ; ainda que considerássemos a mania de dividir a
propriedade como uma aspiração socialista e communista, ou como
uma imitação mesquinha e servil do antigo Jubileu dos judeus
que, pela lei do Moysés, mandavam dividir a terra de ÕO em 50
annos, abolindo as dividas e restituindo a liberdade aos escravos ;
ainda apezar de tudo isto, seria um erro suppôr que a proprie
dade está mal distribuida em Portugal.
A prova de que não está encontro-a na Geographia Estatística,
publicada em 1875 pelo sr. Gerardo Pery, vogal da commissâo
e nosso illustre collega no Conselho Superior de Agricultura. Em
1868 tinha o paiz 853:355 proprietários contribuintes para cerca
de 4 milhões de habitantes. Pondo mesmo de parte o facto de ha
ver proprietários que têem mais de uma propriedade, vê se que
ha 21,4 ®/o proprietários, ou menos de 5 pessoas por cada pro
prietário. Esta repartição está em perfèita harmonia com a reali
dade dos factos sociaes mais naturaes, acceitaveis e justos ; está
em harmonia com a família normal, base da sociedade bem organisada*. Raro é o chefe de uma familia regular que não tem a seu
cargo 5 pessoas, incluindo mulher e filhos. Os proprietários gran
des, que têem muitas propriedades, sustentam mais de 5 pessoas,
entre as quaes algumas inválidas e doentes.
A s grandes propriedades não estão mal divididas nem distri
buidas ; 0 numero de proprietários não é pequeno em relação á
população normal do paiz. E note-se que aquella percentagem de
21,4 ®/o não é só para todo o paiz, acha se quasi equiparada nos
districtos, independentes de outros districtos, entre extremos de
14 e 28 »/o.
Ra seguinte tabella, extraída do trabalho do sr. Pery, vê se
que, á excepção de Evora, os districtos de Lisboa e Porto, onde
a propriedade está mais dividida, são precisamente aquelles em
que a propriedade está mais accumulada:

Tabelladonumero de proprietários contribuintes
por 100 habitantes
E v o ra ..................
P o r to ..................
P ortalegre.........
B raga..................
B e ja .....................
Vizeu.. . . . . . . .
Castello B ranco.

2

L is b o a ..............
14,5 por 100
14,7
»
17,1
ï
17,7
»
19,5
»
21,7
®
22,1
»

13,9 por 100
Bragança............
’F aro e Villa Real
V ianna................
Santarém...........
Guarda e Leiria
Aveiro ................
C oim bra.............

22,5 por 100
23,8 v
24,5
»
24,6
»
2 7,0 »
28,3
»
28,4
*
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Por aqui se vê que a propriedade está bem distribuida em Por
tugal, não obstante haver em toda a parte propriedades grandes
ao pé de outras pequenas, sem se espoliarem, vivendo em boa
paz relativa ; e podendo viver em paz absoluta se não fosse a mal
dita política facciosa e a consequente praga dos chamados galo
pins eleitoraes, cujo interesse é dispôrem dos votos e da influen
cia dos proprietários independentes, mettendo a intriga e a divi
são entre elles. A grande e a pequena propriedade podem existir
unidas em harmonia, sem perigo nem receio de lutas tão ameaça
doras como a terrivel guerra da concorrencia das grandes e pe
quenas industrias, das grandes e das pequenas emprezas de es
peculação financeira, política e mercantil.
*
#

*

Assim como o tamanho das propriedades não serve de regra
para as considerar boas òu más, bem ou mal distribuidas, pouco
ou muito valiosas ; assim a maior ou menor densidade de popu
lação não deve servir de norma para fazer ideia do bem estar
social da boa repartição da riqueza publica, da divisão de pro
priedade e muito menos do estado de maior ou menor felicidade e
civilisação dos povos.
Para demonstrar o que acabo de dizer, apresentarei a seguinte
tabella extraída da estatística de M .M . Behm e W agner, isto é,
a estatística que o diccionario de Larousse considera melhor de
todas.

Habitantes por kilómetro quadrado
ÎÎO mundo............
Tt Europa...........
» A sia................
» A fr ic a ............
» Am erica.........
í Oceania.........
B é lg ic a ................
Índia portugueza
China....................
Grau-Bretanha . .

10 Italia.....................................
bO Allemanha...........................
14 França..................................
6 Suissa..................................
2 P ortu gal..............................
Ya H espanha............................
173 Russia......................... ....
127 Estados Unidos..................
121 B ra z il..................................
110 Republica Argentina.........

90
75

68
64
44
33

11
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Se compararmos os nossos concelhos mais despovoados com
alguns paizes florescentes que attrahem os necessitados e os am
biciosos de todo o mundo, não encontramos grandes difíerenças
contra nós ; e a provà é que no concelho d’ Alcacer do Sal, o mais
despovoado do reino, ha 5 habitantes por kilómetro ; isto é a mesma

população que tem os Estados Unidos, e muito mais do que o
Brazil, onde ha apenas 1 habitante por kilómetro quadrado.
Pelo lado da densidade de população é o que acabamos de vêr ;
mas pelo lado da constituição social, pela distribuição de riqueza
territorial, é fácil provar que a nossa divisão é melhor ^o que certas
nações industriaes aliaz riquíssimas e por isso mesmo talvez me
nos felizes e mais preoccupadas com a questão social e operaria.
Na Encyclopedia Británica (land) lê-se o seguinte :
Em 1881 a população total da Gran-Bretanha (sem incluir as
ilhas do canal e ilha de Man) era de 35,100,000 de habitantes,
e apenas 1 em cada 100 habitantes possuia mais de 1 acre de
terra. Metade de todo o territorio estava na mão de 7.400 indi
viduos e a outra metade estava dividida por 312,500. A super
ficie total era de 77 milhões d'acres, mas a parte cultivada (in
cluindo jardins e pastagens permanentes e excluindo montanhas
e terrenos incultos) era de 47 milhões, ou *'3 partes da superfi
cie total.
•
•
*
*

•
#

Ha differentes modos de encarar 0 regimen da propriedade; os
individuos podem todos querel-a livre e allodial com a faculdade
de ser accumulada sem limites ; as collectividades prefeririain-na
dividida também até ao infinito; as familias desejariam na vincu
lada e regulada principalmente pelos interesses da familia sem pre
ju ízo da sociedade e sem excluírem a propriedade allodial e tam
bém a onerada com diversos onus tanto hereditarios como allodiaes.
D ’aqui provém uma certa divergencia de principios. Uns defen
dem interesses legítimos do capital anonymo até os tornar quasi
illégitimes, isto é, até facultar ao capitalista actos de verdadeira
expoliaçào e de violencia contra os proprietários que não queiram
vender a sua terra, preferindo viver d'ella apezar do pouco que
lhes dá ; outros defendem os legítimos interesses do trabalho até
ao exaggero de louvarem è protegerem mais 0 d ’aquelles que do
nada chegaram a conquistar riquezas, sem herança, sem instrucção, sem credito, sem nome, sem capital, e muitas vezes sem amor
á terra nem á familia, sem patria e sem nada ; mas que só pela
sua industria e pelos seus negocios logram fazer fortuna em to
das a« terras d ’aquem e d ’além mar !
Em tudo ha exaggero que convém moderar, sob pena de se cair
no erro de proteger só a agiotagem como a mais lucrativa das
profissões s das industrias.
Não é por animadversão, que não sei nutrir contra ninguém ;
mas é por absoluta incompatibilidade de principios que aponto e
condemno certos actos que me parecem errados, certos systemas
politicos que reputo perigosos e algumas leis que acho condemna-
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veis e avessas ao genio portuguez. Lamento devéras, que, sobqualquer pretexto, se fizesse uma portaria de 20 de julho de 1891
na qual se introduz legalmente no reino uma industria nova, a dos
«agiotan» ! Káo me consta que esta industria fosse jámais tole
rada por leis divinas nem por leis humanas ! O que vale é ser o
exemplo único como as circumstancias que levariam a assignar tão
antipathica como condeinnavel poi’taria.
Ha interesse geral em afastar da política influencias d’esta or
dem que, por muito que agradem á agiotagem e á política finan
ceira de todo o mundo, desacreditam os governos de qualquer paiz.
O perigo d ’estes exemplos é tanto maior quanto mais elevada
é o espirito, a intelligencia e sobre tudo a posição de quem go
verna em dictadura sem as responsabilidades moraes e materiaes
que tem os chefes das nações sujeitos, pelo menos, a ser exilados.
Quantos partidarios da política financeira, da divisão da pro
priedade do Alemtejo, da remissão obrigatória e da propriedade
allodial, não haverá que, attendendo á posição, procurariam ou
tros expedientes menos perigosos ainda que tivessem de transigir
com os seus principios ? A posição não é uma palavra vã, princi
palmente para os ministros e representantes da nação.
Quantos inimigos dos vinculos não haverá que, aproveitando-se
de uma posição menos saliente do que a dos nobres, se apossa
riam dos bens livres e não livres dos morgados e dos não morga
dos, depois de os haverem arruinado durante annos em que se
mostrariam seus amigos e fieis servidores, emprestando-lhes di
nheiro, até um dia em que allegariam um pretexto de falta de di
nheiro, fingindo-se pobres, e cahiriam sobre os proprietários como
corvos, levando-lhes as propriedades hypothecadas por todo o
preço e accusando-os ainda por cima de idiotas ou de máos ad
ministradores? E todavia as victimas eram geralmente familias
decentes, bem educadas, generosas, caritativas, nada avarentas !
O maior crime d ’estas victimas era terem ás vezes um chefe
pouco habituado a negocios de usura ou, na peior hypothèse, es
tróina, prodigo e victima também de agiotas. Mas quando havia
vinculos, lá viria um chefe que, com privações, juizo e sem ne
cessidade de se rebaixar a especulações baixas, endireitaria a
casa e faria a felicidade da familia sem prejuizo da nação.
E os algozes d ’estas victimas ? Quantos não haveria que pode
riam açambarcar as propriedades não só de um mas de muitos
morgados ? Quantos não haveria que insinuando se como rendei
ros dos morgados e dos proprietários remediados, lhes estragariam
as propriedades desfructando-as e esgotando-as, fazendo dinheiro
em tudo e por tudo, derrubando arvores a pretexto de limpezas
e melhoramentos agrícolas, para, no fim dos arrendamentos, ou
quando o proprietário se visse em apuros, Ih’as comprarem bara
tas intitulando-se grandes do rôino ! ! A terem de decretar-se actos
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de violencia contra os grandes açambarcadores e negociantes de
térra, melhor seria prohibir a accumulaçào de muitas herdades
e muitos coutos redondos na mSo de um só individuo sem familia
e sem filhos, do que dividir, desmembrar e estragar insensata
mente as grandes propriedades do paiz.
Mas tudo que fôr violento é condemnavel, e tudo mostra que o
facto do regimen allodial ser incontestavelmente bom, nào prova
que o dos vínculos e o dos prazos em vidas e de nomeação fôsse
infeiramente máo.
O primeiro facilita não só a divisão da propriedade como a
dispersão d'’ella e da familia por mãos estranhas, egoístas ou inte
resseiras ; o segundo não contrariava o primeiro, mas tendia a
reunir e aproximar familias e propriedades dispersas em mãos ami
gas e desinteressadas ; nào devia pois ser condemnado á morte
sem 0 perdão sempre compatível com as fortes e numerosas circumstancias atténuantes.
A abolição dos vínculos e dos prasos, sem nenhum outro corre
ctivo, veio apenas tirar propriedades bem distribuidas a muitas
famílias portuguezas não só nobres mas mais ainda lavradoras re
mediadas, e concentrabas na mão de açambarcadores de todas as
classes e nacionalidades, chefes e não chefes de familia, desde os
mais humildes marçanos e villões analphabètes até aos mais opu
lentos agiotas da córte e da aldeia. D'ahi resulta que os legitimes
donos da maior parte do paiz não estão sempre á altura de o re
presentar, nem pelos meios, nem pela educação, nem pelos prece
dentes. Muitos d ’elles mal educados, desejando conquistar popula
ridade e influencia, fazem consistir todo o seu brazão de gloria e
de'patriotismo no metal sonante ou no caduceu, desprezando,os fi
dalgos, isto é, os filhos d’alguem, chamando-lhes pelintras e igno
rantes. Outros, mais pretenciosos e mais graduados nos negocios
de banca e de balcão, fazem-se tainbem fidalgos, industriaos, ban
queiros e bolsistas, porque se consideram e são realmente hoje os
grandes do reino, mais ricos e poderosos do que os maiores pro
prietários.
.Os grandes e os governadores do reino devem ser individuos
que dependam principalmente d ’elle ; e não pessoas cujos bens de
fortuna e rendimentos consistem principalmente em moeda, fun
dos externos ou propriedades estrangeiras, que estão fóra da acção das leis tributarias de cada paiz. Os deputados e pares do
reino que estiverem n’este caso deveriam ser excluidos do parla
mento, porque não tem auctoridade para votar tributos.
Estes cavalheiros podem ser excellentes pessoas, mas, como me
dida de segurança publica, e para afastar suspeitas de que nos
parlamentos possam entrar panamistas ou cavalheiros d ’industria,
mais interessados em defender interesses cosmopolitas do que nacionaes, convém toleral-os, mas não dar-lhes voto principalmente
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na camara dos pares. A s garantias e regalías d ’estes cavalheiros
sao como as de todos os forasteiros que não tem patria sua, são
só as da protecção, e da caridade christã, concedidas aos tolera
d o s; podem gosar, pavonear-se, emigrar, immigrar, ser colonos,
formar colonias, viajar e abrilhantar as avenidas, os parques, e
os primeiros logares dos theatros de todas as principaes cidades
do mundo, mas devem ser humildes e não dar leis. Podem ter
chalets, predios de recreio e casas de negocio nos melhores centros,
nas praias, nas estações balneares, e nos sitios de jo g o , mas àão
devem dar leis. E não devem dal-as para que não aconteça como
ao povo d ’Israël a quem o Senhor feriu pelo peccado de adorarem
0 bezerro d ’ouro que Aarão tinha feito.
E assim a historia do romance moderno Nemrod & C.® de George
Ohnet ; é sempre a mesma narrativa da alta e baixa banca da ju 
diaria financeira, sempre prompta a levantar a cerviz contra á
vontade do Senhor.
Querer-se por força, ou por vaidade de arranjar máos expedien
tes financeiros, dividir e desmanchar as propriedades de qualquer
província e repartil-a por syndicatos, é insensatez e absurdo ; fa
cilitar, porém, essa divisão ás familias e mesmo aos particulares
sem violentar os proprietários é perfeitamente acceitavel.
O ideal de acabar de vez com as charnecas do Alemtejo chega
a ser mesquinho e degradante para o Portugal ; demonstra presumpçâo, pimponice, ignorancia e sobre tudo incompetencia politica e administrativa de governar o nosso reino com economia e
previdencia.
Quem conhece o que são charnecas sabe que para manter uma
manada de vaccas de creação, não é muito económico ter menos
de 100 cabeças, e além d ’isso convém ter outra manada separada
de novilhos. Para sustentar este gado, com economia e proveito
agrícola n’aquella região do Alemtejo e em parte da Extremadura,
são precisos não só dezenas, mas eentenás e milhares d ’hectares de
pastagem conforme a qualidade do chão.
Por conseguinte, dividir toda aquella provinda em propriedadesinhas de 5 hectares ou do tamanho das propriedades de outros
paizes, é, na melhor hypothèse, cobrir o Alemtejo de miseráveis
colonos engajados, ou de proprietários tanto mais pobres e infeli
zes quanto mais pobre for o chão que lhes couber em partilha.
Semilhante idéa traduz vistas curtas, revela uma utopia ou uma
ignorancia das necessidades do paiz, da sua situação, dos seus
verdadeiros recursos, da historia da monarchia, das leis do reino,
da economia agrícola, e das leis agronómicas mais geraes.
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Recapitulando : não acho- que haja razões de ordem moral e
social, nem factos scientificos que autorisera o legjislador a de
cretar um qualquer tamanho medio das propriedades ; e muito
menos a promover a divisào das grandes propriedades. Também
nÕo me parece haver, desharmonia entre a população do nosso
paiz e a divisão da propriedade e da riqueza territorial. Rarissi
mes são entre nós os proprietários que accumulam muitas proprie
dades grandes ; em todo o caso, tarde ou cedo teem de ser repar
tidas pelos herdeiros ; não é provável que tíquem todos solteiros
sem parentes, ou morram sem filhos ; e se tal acontece o herdeiro
é a nação, são todos os portuguezes.
Se alguns defeitos temos que emendar são principalmente os
seguintes :
Por um lado a influencia enorme que Lisboa e Porto com os
seus attractives, o seu luxo, as suas industrias, manufacturas,
commodidades e melhoramentos modernos, exercem sobre todo o
paiz, esterilisando-o de braços válidos indispensáveis á cultura e
administração das propriedades rusticas.
Por outro lado a excessiva divisão e desmembramento das an
tigas grandes e medianas propriedades de provincia, principal
mente no norte do reino, facto provavelmente devido ás leis im
previdentes e com especialidade ás decretadas no Codigo civil de
1867 que extinguiu os prazos em vidas.
Na estatística do sr. Perry, quando falia de população, diz
que o augmento de população tem-se effectuado principalmente
nas cidades em parte á custa de população rural. Esta observação
justifica o que acima disse, demonstra também a imprevidencia
com que o paiz aceeitou e applaude certas grandes obras de me
lhoramentos como os dos portos de Lisboa e Porto, as redes de
caminhos de ferro, as redes de estradas e muitas outras cousas
que enredam o paiz. A s redes, feitas ás vezes só por interesse de
companhias de caminhos de ferro, ou por influencias eleitoraes,
tem o perigo de esquartejar e desvalorisar excellentes proprieda
des, que poderiam ser poupadas se houvesse mais zelo e carinho
da parte dos engenheiros que estudam os projectos, e menos
aversão contra os proprietários.
Para fomentar a creação e a existencia do casões e de prazos
indivisos, a melhor medida, quanto a mim, não seria o restabele
cimento da subemphyteuse como a restabelece o decreto, mas a
dos prasos em vidas ou de livre nomeação que o Codigo aboliu,
convertendo todos os emprazamentos./afezíSins em hereditarios
puros.
Ainda que no futuro a instituição de novos prazos fosse acom
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panhada de algumas formalidades destinadas a justificar a intei
reza agronómica e agrícola da parcella ou parcellas que ficassem
constituindo predios indivisos, o restabelecimento d ’esse contracto
seria, só por si, uma salutar incentivo para a formação e con
servação de casaes ou de coutos redondos, completos e menos mal
constituidos.
Relativamente á fixação media ou maxima das superficies das
propriedades parece-me impossivel e pretencioso determinabas
por lei ; em relação ás minimas acho extremamente difficil e ar
bitrario fazel-o.
Reconheço porém que ha casos em que convém limitar o tama
nho minimo das propriedades rusticas para evitar a sua puiverisaçSo.
Mas quaes serão as bases racionaes e praticas de que havemos
de lançar mão para o fazer ?
A única que me parece plausivel seria a da superficie minima
de terreno indispensável para sustentar um só homem de raça
portugueza, que podesse cultivaba toda pelas suas proprias mãos
e viver dos seus productos.
Independentemente da subida ou descida dos salarios e orde
nados, calculando o que ganham em dinheiro e em comedorias
alguns trabalhadores do norte que vêm trabalhar ao sul do reino,
vemos que é possivel em Portugal sustentar-se um homem de tra
balho em bom estado de saude e vigor cora 120 alqueires de mi
lho por anno e mais 20)^000 réis em dinheiro, que correspondem
a mais ÕO alqueires.
Tomemos pois em conta redonda 170 ou 200 alqueires de mi
lho para sustentar fartamente e vestir decentemente, um traba
lhador portuguez. Este calculo corresponde actualmente a uma
jorna de quasi 220 réis diarios durante 366 dias, na hypothèse
de attribuir ao milho o” preço de 400 réis.
Ora se uma terra nas melhores condiçSes de fertilidade e de
cultura póde dar 15 a 20 hectolitros de milho cada anno ou 120
a 145 alqueires, segue-se que seria preciso pelo menos 1 Ví he
ctare para cada pessoa portugueza ou 7 a 8 hectares para uma
familia de 5 pessoas.
Mas como o calculo citado é para a hypothèse do terreno ser
bom, bem cultivado e ter procTueçoes sempre elevadas ; não seria
exagerado considerar a conta de 10 hectares como a superficie
regular minima compatível com a formação de um cazed de fa
milia remediada.
D evo porém fazer notar que este minimo não se refere á gleba
ou á parcella minima de terreno compativel com um certo foro,
visto que cada casal póde constituir um todo indiviso por lei e
ser composto de diversas parcellas foreiras, dispersas e mais ou
menos contiguas.
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Em todo o caso, por conveniencia e commodidade das lavouras
de pao, as proprias parcellas que constituissem a parte principal
dos mais pequenos coutos redondos não deveriam ser tão peque
nas que não podessem ser lavradas, pelo menos, coi» uma junta
de bois. Portanto a parcella minima de uma qualquer propriedade
de lavoura grande ou pequena, inteira ou dividida, não deveria
ser inferior a uma geira de terra da localidade, isto é, á superfi
cie de terra que dois bois lavram em um dia, ou 50 homens cavam.
A geira é variavel conforme a qualidade physica do terreno,
mas foi calculada officialmente em pouco mais de 58 Vs ares *. Um
hectare não chega pois a ter 2 geiras ; mas como um hectare é
uma coota redonda e uma mfedida legal, tudo aconselha a conve
niencia de facilitar quanto possivel a reunião de parcellas infe
riores a um hectare.
Para isso, uin dos meios de conseguir a reunião de parcellas
seria isemptar de contribuição de registro e de sello as compras,
vendas e trocas de propriedades inferiores a um hectare ; mas só
no caso d ’esses predios estarem contiguos e ficarem annexados a
outras glebas, parcellas ou a outros predios de qualquer tamanho.
#
#

#

Em resumo; para facilitar a boa divisão da propriedade e a
formação de casaes e de prasos indivisos, assim como para reme
diar o inconveniente da pulverisação da propriedade vejo dois
meios : o restabelecimento dos prasos em vidas ou de livre no
meação, e a isempção da contribuição de registo e de sello, nos
predios rústicos inferiores a um hectare que ficarem contiguos e
annexados a outros predios.
Para facilitar a cultura dos terrenos incultos parece-me que o
melhor de tudo seria o restabelecimento do laudemio e do contra
cto d'emphyleuse tal como era, e do qual vou agora tratar.

Empliytcuse, subenipliyteuse e laudemio
0 decreto restabelece a suhemphyteuse j este facto tem para mim
um bom symptoma, é reconhecer-se a conveniencia de alterar o
Codigo civil no sentido favoravel á rehabilitaçào dos empraza
mentos fateusins em geral, á restauração do que as nossas antigas
leis tinham de bom, de superior ás de outras nações. Mas no res-

‘ Systemn. legal de medidas — Joaquim José da Graça — approvado pelo
Conselho geral d’instrucçào publica. — Lisboa 1864, pag. 10J.

26

•

tabelecimento da subemphyteuse só por si nSo vejo alcance, porque
vae promover a creaçào de um novo onus nas propriedades já foreiras ; além d ’isso a clausula de perpetuo que lhe dá o decreto
mantem-lh^o carácter de hereditariedade pura, e náo lhe dá a li
berdade caracteristica dos prazos de nomeação e em vidas, que
tanto poderiam concorrer para formar assentos de lavoura. Para
ficar como o decreto a restabeleceu, estou persuadido que a subem
phyteuse ha de concorrer para pulverisar ainda mais a proprie
dade. Só alguma hypothèse excepcionalissima poderia justificar
agora a subemphyteuse, mas nâo me parece que esta deva admittir-se como regra geral. Em todo o caso não podemos fallar na
subemphyteuse sem tratar da emphyúuse.
D e todas as leis e contractos, até hoje inventados para promo
ver 0 arroteamento de terrenos incidtos, e a transmissão da pro
priedade por tempo illimitado para as mãos de lavradores pro
prietários sem capital, o melhor, o mais satisfatório, para, sem
violencias facilitar aos desherdados a maneira de serem também
proprietários, é o contracto d'emphyteuse, ou o emprazamento
de carácter fateusim perpetuo ou em vidas. E para convidar os
proprietários não lavradores a desapossarem-se das suas terras
em beneficio de lavradores, de pequenos capitalistas, e nas con
dições mais favoráveis para qualquer d ’estes, ainda nada se des
cobriu melhor do que o laudemio que o Codigo civil prohibe no
artigo 1:657.". E ’ mil vezes melhor a emphyteuse do que os em. prestimos de capital a juro modico, qualquer que seja a sua na
tureza hypothecaria, pessoal ou sobre penhor.
O facto d ’este contracto subsistir, como disse, desde o tempo
dos antigos romanos e de se perpetuar mais ou menos modifica
do, é signal de que tem razão de ser e vitalidade. O facto de
dispensar os serviços interesseiros do grande capital, talvez seja
um dos motivos que o tornará pouco sympathico aos financeiros.
Persuado-me que o nosso trabalho e as nossas controversias
seriam bem compensadas se lográssemos ao menos rehabilitar o
laudemio na emphyteuse hereditaria pura, e introduzil-o de novo nas
leis do nosso paiz ; assim como a emphyteuse não hereditaria pura
ou livre e de nomeação.
Á commissão, felizmente, não repugna o laudemio; vejo porém
propôr-lhe restricçòes com que não concordo, nem me parecem
lógicas. Mais logico seria talvez fazer restricção aos futuros/ó?’os.
Não me refiro só aos fóros'subemphyteuticos, porque esses estão
regulados no decreto, e por fórma tal que é provável que garan
tam o fô r o emphyteutico, refiro-me aos fóros em geral ; refiro-me
á vantagem ou inconveniencia de restringir a importancia ào fô r o
a limites compativeis com o rendimento provável perpetuo, ou
com a potencia productiva do predio aforado.
Mas deverá o legislador restringir a faculdade de receber lau-
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ãetnios sobre predios, nos quaes admitte a liberdade de instituir
fó r o s ? Não me parece.
Admittindo o aforamento deve admittir-se o laudemio como com
plemento e incremento essencial do contracto.
N3o me refiro á suhemphyteiise, mas na emphyteuse, que motivos
ba para condemnar o laudemio?
Dizem uns que os grandes laudemios diíEcultam as vendas?
E claro que augmentar o valor do predio é diíficultar a venda;
mas será isso m áo? Nao poderá attenuar-se?
Como o interesse natural do senhorio é que baja muitas ven
das, elle proprio evitará estabelecer laudemios exaggerados. Em
todo o'ca so ha o velho remedio de limitar o laudemio a urna per
centagem certa de dezena ou 10 ®/o, vintena ou 5 ®/o, e quaren
tena ou 2 ‘ /a ®/oDizem outros que é odioso que o senhorio receba laudemios
correspondentes a valores que nào creou corn trabalho nem com
capitaes seus? Não me parece odioso, acho natural e previsto.
Se não fosse a certeza ou a grande probabilidade do foreiro me
lhorar 0 predio com trabalho e dinheiro seu, ninguém lh’o afora
ria por fóros diminutos. O mais que fariam os senhorios seria
arréndar barato ou por todo o preço; e a emphyteuse com laude
mio não 08 impede de arrendar barato nem caro.
Condemnam outros o laudemio porque o carácter de perpetui
dade da emphyteuse e a esperança de receber laudemios immobi
lisa a propriedade, privando a sociedade de receber successives
direitos de transmissão. Também não é justificado este argumento,
principalmente depois que se inventou a contribuição predial, a
lei do sello e a contribuição de registro. Os interesses materiaes da
sociedade ficam bem garantidos com estas tres leis : os interesses
maraes da sociedade e da familia é que não lucram com estas fa
cilidades. Facilitar a troca e a transmissão é muito differente de
facilitar as vendas, onerando por outro lado as propriedades com
tres contribuições pesadissimas, sujeitas a addicionaes.
Facilitar a transmissão para interesse dos proprietários, "dos
foreiros, das familias lavradoras, e até certo ponto das obras pu
blicas, nào é máo; mas promovel-a ostensivamente era nome da
moral publica com o fim real de retalhar a propriedade, de a fa
zer passar a outras mãos, de apurar dinheiro e negociar com ella,
de a carregar de tributos, etc., isso é um péssimo principio, uma
condemnavel doutrina. É esse o perigò que temo e antevejo se se
introduzir entre nós a lei Torrens; ou o negocio do jogo da terra.
É preciso que nem a sociedade nem os proprietaries abusem
do direito de negociar com terra propria e alheia, sem amor por
nenhuma, comprando-a para revender, em beneficio quasi exclu
sivo dos interesses financeiros e da judiaria cosmopolita.
A prática de negociar com a terra vendendo-a em lotes — prá-
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tica muito vulgarisada e facilitada nos nossos dias — , faz o eíFeito
de vender a naçao a grosso e a retalho, e a quem mais dér. Ha
coisas que podem ser vendidas e compradas por desgraça ou fatal
necessidade, mas nunca por connivencia das leis de cada paiz, e
n’este caso estão a patria, a terra, a honra, a nação e o paiz. Por
tanto é conveniente não confundir transmissão, doação e troca com
venda. Estes dois últimos termos que a especulação e os interesses
mercantis confundem, não devem as leis confundil-os. Vender ou
penhorar a terra a entidades que não fiquem solidariamente inte
ressadas e responsáveis pelos prejuizos e encargos eventuaes,
previstos e imprevistos, dos proprietários que n’ella e d ’ella vi
vem, póde dar logar a embaraços tão grandes como os que atra
vessa o paiz com as exigencias dos crédores estrangeiros, d ’esses
mesmos que diligentes se mostravam em promover e facilitar em
préstimos de dinheiro a ju ro l Quando as leis facilitam certas operaçòes de credito sobre a terra nacional, póde acontecer que os
politicos e representantes diplomáticos, possuidores de fundos es
trangeiros, tenham mais interesses ligados aos comités de banquei
ros cosmopolitas do que amor desinteressado ao paiz que gover
nam e representam.
Não é odioso que o proprietário partilhe das vantagens e me
lhoramentos para que não concorreu nem quiz concorrer, é sim
plesmente invejável, natural e perfeitamente justificável; também
elle não póde impedir que outros façam melhoramentos para os
quaes o obrigam a concorrer muitas vezes sem fé e sem vontade.
Se se considerasse odiosa a partilha dos proprietários e de toda
a gente nos melhoramentos públicos e particulares para que não
concorreram — hypothèse que não é perfeitamente exacta visto
que elles sempre tem de pagar para todas as obras — mas se isso
fosse odioso nenhuma razão nem direito haveria para louvar, pro
mover e sobre tudo gozar os melhoramentos públicos e particu
lares já feitos e pagos por nossos antepassados, mas que as no
vas gerações desfructara, e para os quaes nenhum homem mo
derno concorreu com o mais pequeno sacrificio, com a mais pe
quena privação.
Admittindo porém a divergencia de opiniões a este respeito,
vejamos se realmente o contracto d’emphyleuse e o laudemio, ainda
nas peiores hypotheses, não tem em si mesmo meios de corrigir
abusos e ambições em termos muito mais equitativos do que ou
tro qualquer contracto ou restricção imposta nas leis modernas.
Se não fôsse a probabilidade do augmento de valor dos pre
dios, ninguém aforaria incultos, e n’este ponto creio que estamos
todos de accorde ; onde parece haver divergencias é nos predios
edificados.
L ogo que se tornasse impossivel ceder um terreno inculto, um
pardieiro arruinado, ou um predio mais ou menos valioso, por
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menos do que a renda que valer em qualquer estado, nem o pro
prietário que póde e quer dispôr d ’elle em beneficio de terceiros,
nem os que pretendem adquiril-o sem capital bastante teriam meio
legal de contractar senSo como em França, isto é, por arrenda
mentos a longo prazo, o que é muito peior. O prazo taxado por
lei póde coincidir n’um certo anno em que nào convenha a ne
nhuma das partes ficar com o predio, nem cedel-o no estado em
que estiver.
Em todo o caso, quando as leis prohibem a emphyteuse sopbismam-se as leis, como se faz em França com os arrendamentos de
99 annos, ou vende-se o predio contra vontade, o que é muito
peior.
Taes arrendamentos longos, nem sequer facilitam as vendas
durante esse periodo, e portanto estão em contradição com as
ideias dos que acham bom facilitar e até provocar vendas repe
tidas.
A s leis francezas, que baniram absolutamente a clausula à ep erpeiuidade, coarctaram a liberdade dos proprietários e dos foreiros
e até dos rendeiros a longo prazo, sem a menor vantagem para
a sociedade ; porque collocaram todos na dura dependencia do
capital e na necessidade de vender quando menos convém a cada
um, de nào vender ou de não poder ceder nas occasiões que se
ria bom para todos.
Nas leis portuguezas estou persuadido que a abolição do laude•mio foi antes devida ao espirito de imitação muito vulgar nas
gentes e nas legislações novas, geralmente sujeitas a desprezar o
que é velho, e a padecer da mania do modernismo e ào jacobinis
mo, do que propriamente devida a intuitos d ’explorar a nação, ou
de manifestar rancor contra os proprietários e contra as boas tra
dições do nosso paiz. Todavia também é possivel que a abolição
satisfizesse as opiniões dos que na sombra acham bom tudo que
fôr desapossar os outros proprietários e crear fontes de receita
para se completarem a si ou para adquirirem as propriedades
alheias.
Pondo de parte estas questões de principios contestáveis, parece-me que o conti acto d’emphytetise, tal como era d ’antes, continua
ria ainda hoje a ser bom.
A razão principal por que considero a emphyteuse insubstituivel
pela venda e pelo arrendamento é por que, sem excluir estes dois
contractos com as suas respectivas vantagens, abrange hypothe
ses que nenhum d’elles póde satisfazer tanto a contento das par
tes contractantes. Além d ’isso não tem por movei a necessidade
absoluta de vender ou a ambição exaggerada de comprar ; não se
presta a especulações nem a negocios de bolsa como se poderia
prestar a lei Torrens.
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Para cultivar terrenos incultos, creio que nâo'lia duvida que a
natureza fateusim do contracto com o respectivo laudemio é um
meio proficuo sanccionado por urna longa experiencia.
Restam tres liypotlieses, a saber : terrenos arroteados ou redu
zidos a terras de lavoira ; terrenos occupados coin edificações mais
ou menos bem conservadas ; terrenos beneficiados com melhora
mentos agrícolas e fundiários.
Para todas estas hypotheses deve, na minha opinião, ser admittida a emphyteuse e o laudemio.
Na commissão manifestaram-se duas opiniões, a dos srs. Oliveira
Martins e Paulo de Moraes, que admittem o laudemio unicamente
sobre o valor dos terrenos incultos, e a do sr. Alvares Pereira, que
pretende excluir o valor das edificações feitas nos terrenos aforados.
Eu não concordo com nenhuma das opiniões ; não excluo ne
nhum valor, porque estou persuadido que o contracto é bom para
todos os casos sem necessidade de restricções. Mas como não te
nho a certeza que prevaleça a minha opinião, acharia mais logico
que a maioria do conselho preferisse um meio termo, conforme a
tendencia de cada um ; isto é, se pendessem para as ideias do sr.
Oliveira Martins, acharia razoavel applicar o laudemio, pelo menos
ás terras de semeadura e de pastagem ; se se inclinassem para as
do sr. Alvares Pereira parecia-me razoavel não excluir só o valor
das edificações, mas todos os melhoramentos fundiários de qual
quer natureza inseparável do predio.
Em todo 0 caso eu não voto nenhuma das hypotheses, acho que
as razões allegadas para excluir do laudemio o valor das edifica
ções ou d ’outras quaesquer beinfeitorias, feitas á custa de quem
quer que seja, não são solidas. As razões apresentadas contra o
laudemio cahem, perante a equidade e a justiça, compatíveis com '
a natureza do contracto, tal como elle foi concebido, praticado e
confirmado pela experiencia ; cahem pela difficuldade pratica de
marcar um limite palpavel entre o estado inculto de completa
ruina e abandono do predio, e o estado de má conservação.
O que eu pretendo provar ó a excellencia da emphyleuse com lau
demio para todas as hypotheses possíveis e imagináveis. Já tenho
mostrado algumas, mas vou ainda escolher a peior, a que a com
missão condemna por unanimidade e eu não posso condemnar ; a
que recahe sobre o valor das edificações.
Para synthetisar ainda mais, incluirei no exemplo escolhido ter
renos excessivamente valorisados não só com edificios mas com
vinhas, olivaes, obras hydraulicas, plantações, estradas, jardins,
etc., etc., tudo feito exclusivamente pelo foreiro sobre um terreno
inculto.
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Vou mais longe : quero que todos estes melhoramentos fossem
feitos de novo, em harmonia com as dispendiosissimas refórmas
agrícolas dos últimos tempos ; quero que todo o terreno esteja me
lhorado e coberto<le soberbas edificaçSes ruraes e urbanas ; quero,
emfim, que o immovel esteja no auge do valor e da melhor con 
servação compatíveis com os recursos da sciencia, da arte, do capi
tal, do trabalho, do cuidado e do progresso moderno.
Adraitto qúe o aforamento fôra feito annos ou séculos antes do
dia em que o foreiro pretende vender o predio.
Creio que este exemplo é dos que reputam mais odiosos ; pois
bem, vejamos :
Quaes são as partes interesi^'lâas? São tres, o senhorio directo,
o foreiro e o publico, de que os dois primeiros também fazem
parte e não devem ser excluídos.
Ora admittindo que o senhorio recebe eíFectivamente um laudemio 100 vezes superior ao valor que tinha o predio inculto quando
foi aforado; o que perde o publico com isso? Nada absolutamente,
antes pelo contrario ganha tanto mais quanto mais valer o pre
dio. O publico não concorreu com coisa alguma para valorisar o
predio, e todavia o interesse publico além de garantido fica muito
beneficiado, não só pelas successivas contribuições prediaes que
o predio paga sempre; mas tafnbem pela contribuição de registro
que accidentalmente recebe na proporção do augmento de valor.
Este beneficio publico é perpetuo como o contracto, e portanto o
interesse publico está sólidamente ligado aos contractos de em
prazamento quer haja ou não haja laudemio. A vantagem do pu
blico é certa e infallivel, sem o menor sacrificio. Querer para o
publico mais do que elle tem direito a exigir é tornai o insaciável,
impertinente e injusto.
A vantagem do senhorio directo é também certa, mas corres
ponde a um sacrificio equivalente ao pequeno foro que recebe, á
privação da posse da terra, á privação do excesso de renda e do
augmento geral de valor de toda a propriedade, mesmo da não
melhorada. D ’estas differenças só o foreiro desfructa e gosa emquanto quizer, com tudo mais que tiver gasto no predio.
A vantagem do foreiro também é evidente pelas mesmas ra
zoes ; gosou e gosa da terra por um fôro modico e certo emquanto
lhe apraz; póde vendel-a quando lhe convém, embolsando-se não
só do principal dos capitaes e trabalhos n’ella empregados, se ti
ver quem Ih’ os pague, mas também do valor intrínseco do terreno
aforado, capital que o senhorio nunca recebeu nem recebe inte
gralmente, apezar do augmento sempre crescente do valor geral
do terreno nos paizes cultos ; tudo isto são vantagens. É verdade
que, quando ha melhoramentos, o senhorio póde receber «m grande
laudemio, que é sempre uma percentagem relativamente pequena
do valor do predio ; mas também é certo que o foreiro recebe uma
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parte incomparavelmente maior do valor da terra que o senhorio
lhe cedeu, e nào cederia se tivesse preferido a venda immediata
ou 0 aiTendamento ao aforamento. No dia em que aforou, as maio
res probabilidades de ganho ficaram sendo a faj?or do foreiro.
Parece-me pois claro que tudo isto é harmónico, consequente,
logico, legal, previsto, liso e justo.
Portanto a hypothèse, que á primeira vista parece mais odiosa
para o proprietário que receber laudemios pelo valor das edifica
ções e outros melhoramerltos, é precisamente aquella que mais se
coaduna com a essencia do contracto, que o torna prático, e que
nenhuma razão ha para condemnar. A s vantagens dos laudemios
sao geraes e particulares para r. ios os interessados, os senho
rios, os foreiros e o publico.
A emphyteuse pura com o seu respectivo laudemio tem em si
mesma as compensações apropriadas a todas as hypothecas. Ainda
que o Codigo civil, no art. 1:672.®, nào prevenisse a favor do
senhorio a deterioração do predio, attribuida a culpa (ou a infelici
dade) do foreiro, essa mesma eventualidade, pelo facto de ser pre
vista em todos os predios edificados e bemíeitorisados, faria com
que ambos os proprietários contractantes, senhorio e foreiro, não
acceitassem nem estipulassem laudemios elevados nem fóros in
compatíveis com a deterioração provável de qualquer predio. Mas
se quizermos excluir dos laudemios o valor das edificações, a pri
meira diflSculdade será distinguir edificios arruinados de pardiei
ros e casas mais ou menos bem conservadas.
Depois vamos pôr uma peia e uma difificuldade á realisação
d ’esses contractos, tirando ao proprietário o principal incentivo
que o faz aforar, ou impedindo o rendeiro de aforar por menos
da renda.
Além de todas as vantagens, o laudemio tem de mais a mais a
de ser um onus facultativo e não obrigatorio do contracto. Creio
que o facto de se restabelecer o laudemio não priva ninguém de
aforar com a condição de não se pagar laudemio; e quando a lei
0 não permitta, fácil seria inventar meio legal de vencer essa
difiiculdade. Creio mesmo que estava já resolvida no tempo em
que havia prazos de livre nomeação, não hereditarios fu ro s como
o Codigo civil, no artigo 1:696.®, declara que ficam sendo todos
os prazos fateusins.
#
#

#

Se a emphyteuse é boa, a subemphyteuse não póde ser de todo
má porque participa do mesmo carácter fatem im , que não existe
ñas vendas nem nos arrendamentos a longo prazo ; mas a palavra
8uh quer dizer que tem de ser subordinada á emphyteuse. Por con
sequência, o restabelecimento da subemphyteuse a ter de ser admit-
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tido, deve ser regulado de fórma tal que os direitos e as vanta
gens que d ’ella tirarem os interessados, tanto o publico como os
particulares, nSo possam em caso nenhum prevalecer, ser supe
riores, nem impór-se aos dos interessados na emphyteuse.
Mas a suhempJiytense, mesmo sem laiidemîo, e de mais a mais
corn O carácter de emprazamento perpetuo que lhe deu o decreto,
parece-me ser um novo onus tambem perpetuo que se vae Janyar
á propriedade foreira sem vantagens correspondentes. Alem d ’isso
marcar 5 hectares, como diz o decreto, sem mais explicações, sem
a applicar tambem à emphyteuse, é impedir o aforamento de ter
renos mais pequenos e menos onerados, o que nem sempre será
vantajoso. Mais adiante trataremos d ’este ponto.
A ter de restabelecer-se a subemphyteuse acho que o laudemio
póde ser temporariamente prohibido ; mas nas emphyteuses deve
ser admiltido e em todas as hypotheses, para predios incultos, náo
incultos, edificados ou não edificados.
A única restricção que admittiria é a taxa do laudemio, ou a
percentagem maxima legal sobre o valor que o predio tiver n ’uma
qualquer época incerta em que fôr transmittido por titulo oneroso.
Essa percentagem era de dezena, vintena, ou quarentena e assim
podia ficar.
*
#

*

A questão dos terrenos incultos tem tudo a ganhar com o laude
mio ; a da divisão e a da transmissão da propriedade tambem ga
nham, e no mesmo caso está a reedijicação dos pardieiros e a
maior ou menor valorisação das edificações e das bemfeitorias
existentes.
A questão dos terrenos incultos e dos pardieiros póde ser em ’
parte resolvida e tambem regulada só pelo laudemio; a da divisão
e da transmissão tambem podem ser resolvidas mas não podem
ser reguladas só pelo laudemio. Portanto não ha razão para receiar
que o laudemio difficulté a solução d ’estes dois problemas, que
aliás indirectamente facilita.
Não é ao laudemio que se devem fazer restricções ou amplia
ções para resolver as differentes hypotheses da divisão e da trans
missão dos predios, é antes aos dois contractos d’emphyteuse e de
subemphyteuse perpetuas e em vidas, que convem dar amplitude
sufficiente para regularem a excessiva divisão, a excessiva accumulaqão e a inconveniente transmissão da propriedade.
Todas estas difficuldades, creio eu, achavam-se muito melhor
reguladas nas antigas leis portuguezas do que agora.
A faculdade do -emprazamento fautesim perpetuo facilita a
perpetua divisão da propriedade e a sua transmissão a gente de
todas as classes sociaes ; mas a faculdade do emprazamento de livre
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nomeação e em vidas conservava a propriedade cultivada nas me
lhores màos da familia portugueza, suppria em parte a lei ingleza
da liberdade de testar, n3o coarctava a liberdade individual nem
constrangia a dividir ou a vender, como deve ter succedido depois
do Codigo civil. Agora a propriedade está muito mais sujeita a
ser alienada e hypothecada a judeus, a especuladores ou a socie
dades anonymas de responsabilidade limitada, sem amor á terra
nem ao paiz. A faculdade de nomear prazos em vidas, poderia
também facilitar a reunião de parcellas e a formação de centros
de lavoura, conforme as conveniencias dos tempos, dos logares
e das familias.
Por todas estas razões, afigura-se-me que não podemos de re
pente, em algumas sessões, inventar nada melhor e mais completo
do que fôra feito e sanccionado á custa de muito trabalho, de
muita experiencia e de muito tempo pelos nossos maiores. Toda
via não me parece inútil insistir no assumpto e procurar novos
meios, não só de restabelecer o que era bom, mas de o melho
rar se possivel fôr, e a primeira cousa que se deveria fazer,
quanto a mim, era desfazer o mal que fez o Codigo civil.
O Codigo civil tem partes boas, mas n’outras, introduziu uma
serie de interpretações novas que, pelo facto de contrariarem certos
usos consuetudinarios não me parece que se cuadunem com o es
pirito nem com a letra da Carta constitucional, nem com a nova
lei evangélica nem com a religião do estado, nem, felizmente, com
a indole e o carácter nacional dos bons portuguezes.
Não obstante o que tenho dito, vejamos em todo o caso se ha
verá meio de achar melhor solução para resolver os seguintes pro
blemas :
1. ® Como se poderá evitar a pulverisação da propriedade.
2 . ® Como se poderá facilitar o aforamento para edificações, sem
risco de dividir ainda mais a terra?
3 . ® Será realmente bom facilitar o arrendamento de pequenas par
cellas para construcções urbanas, ou será melhor limitar-lhe
o tamanho para evitar nas cidades a excessiva accumulação
de casas sem espaços, sem quintas, sem jardins e sem desafogos ?
4 . ® Convirá ou não fixar limites á importancia dos fóros, como
base de todos os onus, para que estes nunca possam repre
sentar encargos absolutamente incompatíveis com a força pro
ductiva do terreno aforado em qualquer estado em que se
achar ?
A primeira questão, como disse, não me parece resolvida, pelo
restabelecimento da subemphyteuse. Creio até que este contracto
só por si produzirá o effeito contrario ao que se deseja, pelo me-
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nos nos campos. É até provável que concorra para se subdividir
ainda mais as propriedades em muitas partes do paiz aonde já se
acham extremamente subdivididas. Nas cidades também póde con
correr para agglomerar ainda mais as edificações nos bairros que
eram ou sào maïs espaçosos e entremeiados de hortas, quintaos e
jardins ; ha-de acavalar as massas de casas sem vantagem econó
mica nem hygienica. Foi decerto para prevenir a excessiva divi
são dos predios que o decreto fixou em 5 hectares a superficie mi
nima dos novos emprazamentos ; mas não attendeu a hypothèse
das edificações urbanas.
A segunda questão foi attendida pela commissão que modificou
o numero de hectares, approvando por unanimidade, o seguinte
quesito :
Convém que a área minima, dos sub-emprazamentos seja reduzida
a 2 hectares, e salvo o caso de terrenos destinados a casas de habi
tação e ojficinas agricolas em que não deve haver limite.
Será a emenda melhor do que o soneto? Não me parece, como
adeante mostrarei.
A terceira e a quarta questão não as vejo tratadas em parte
alguma e não sei mesmo se se tem pensado n ’ellas ; mas acho con
veniente chamar a attenção sobre ambas, já porque se ligam com
as outras, já porque podem levar-nos por novas vias a novas so
luções.
Quem fez o Codigo civil parece ter pensado na questão dos
predios edificados e no da potencia productiva do chão ; porque no
art. 1:658.® diz o seguinte: Se o emprazamento f o r de predio ur
bano ou de chão para edificar, o fô r o será sempre a dinheiro.
O codigo não marca limites á superficie do terreno aforado, diz
só que deve ser a dinheiro ; comprehende-se que o diga por algum
motivo. Qual será?
E possível que não quizessem tolher a liberdade de aforar a
generos os predios rústicos 1 Em todo o caso é logico e natural que
os terrenos edificados ou destinados a edificações não possam mais
produzir generos para pagamento de fóros e por isso terão de pagal-os em dinheiro.
O que nenhuma lei liberal póde, é impôr ao foreiro a obrigação
de edificar nem prohibil-o de manter qualquer espaço de terreno
cultivado ou inculto, ajardinado ou não, ainda mesmo que o haja
aforado para edificar.
Para os predios rústicos, estejam elles cultivados ou não cul
tivados, haveria um meio de harmonisar a importancia maxima
do fô ro com a natureza perpetua dos aforamentos, e esse meio
seria determinar que todos os novos emprazamentos de predios
rústicos fossem pagos em generos, ou n’um certo genero que o
predio podesse a todo o tempo produzir.
Esta base não tiraria a faculdade de pagar em dinheiro pelo
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preço corrente do anno; mas seria um bom elemento para julgar
se 0 predio poderia ou não supportar esse fôro ou onus perpe
tuo.
Em todo 0 caso subsiste a diíSculdade de distinguir nas leis
geraes os terrenos destinados a construcções ou a outras quaesquer applicaçSes tanto rusticas como urbanas.
E conveniente esta distincção porque ainda que haja um grande
palacio isolado no meio d ’uma vasta propriedade rustica, em qual
quer terra ou concelho de 3.* ou 4.^ ordem, esse predio, — quer
tenha quer não tenha mais aposentos — não póde ser considerado
predio urbano, é um predio nistico.
A o contrario ; qualquer mansarda, casebre, ou casinha situada
n'uma cidade ou n’um centro industrial de grande população, de
grandes commodidades e de fácil communicação e accesso, esse
predio é um predio urbano, ainda que tenha quinta e terras in
cultas á roda.
O meio adoptado no decreto e pela commissão de se fixar uma
superficie reputada minima dos predios rústicos e maxima dos
terrenos para edificar, será racional? Esta superficie que o de
creto fixa em 5 hectares e a commissão em 2 seria a linha divi
soria entre predios indivisos rústicos e urbanos ?
Mas tudo isso me parece arbitrario e sem fundamento.
Acharia muito bom que as leis distinguissem os predios rús
ticos dos urbanos, que fixassem o limite da divisibilidade terri
torial ; mas uns e outros predios para serem completos, tem ge
ralmente uma parte construida e outra não construida ; os urba
nos tem jardim , pateo, saguão^ ou quintal; os rústicos tem casas
d ’babitaçào, officinas, e varias outras dependencias.
Todas estas cousas são extremamente difficeis de limitar, e de
definir nas leis, e não me parece pratico procurar na subemphyteme perpetua o remedio para resolver o problema.
Querem dar ás grandes cidades o fôro, o direito e a faculdade
de invadir os pequenos campos dos arrabaldes ?
Pois dêem ; mas não tirem aos grandes e pequenos campos a
faculdade e o direito de pôr barreiras e limites á pretenciosa ex
pansão das grandes cidades.
O limite de 5 hectares é effectivamente a média entre um he
ctare que considerei a parcella minima de uma terra lavradia, e
10 hectares que considerei a grandeza minima de um casal. Mas
tudo isto, que serve só para ’exemplificar hypotheses, depende de
varias circumstancias locaes e com especialidade da situação e
da qualidade do chão. São apenas exemplos e regras geraes fá
ceis de escrever no papel, mas diflnceis de fiscalisar na pratica
por bitolas, regulamentos e regimentos officiaes.
O que digo é que 5 hectares poderiam até certo ponto servir
de limite de tolerancia entre as mais amplas e sumptuosas edifi-
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cações urbanas e industriaes, e os mais modestos e acanhados
casaes ou predios rústicos.
Nâo acho vantajoso nem justificável a fixaçào de um limite mi
nime nem máximo para aforar terrenos destinados a fins diver
sos ; nào acho razões, além das que apresentei, que aconselhem
a escolha dos 5 hectares do decreto, e muito menos que descul
pem os 2 hectares da commissào. O que vejo em todos estes al
vitres s3,o difiiculdades, obstáculos insuperáveis e complicações
desnecessárias, sem alcance nem soluçào aceitavel melhor do que
já estava feito antes do Codigo civil.
Ainda assim ; se houvesse vantagem e íôsse grande o empenho
d ’introduzir nos aforamentos a novidade da limitaçào de superfi
cie, para tornar indivisos os predios rústicos, aconteceria não ha
ver limites para os urbanos, deixando correr á revelia a faculdade
de aforar terreno para edificar aos metros quadrados, como fazem
os negociantes de terrenos, que medein as nações aos palmos.
Se o pensamento geral da coramissão é marcar um limite mí
nimo á terra edificada e não edificada, não seriam aceitáveis os
seguintes quesitos ?
E prohibido aforar menos de um hectare de terra.
É prohibido edificar casas de habitarão e estabidos em qualquer
terreno aforado que não tiver, pelo menos, o dobro do chão occupado
pelos ditos edificios.
Haja ou nâo limite ao aforamento, acho que em todos os casos
poderia haver fixação do fôro em cereaes, não para tornar obrigatorio o aforamento a generos, mas para ajuizar da base dos onus
prediaes.
Escolho os cereaes porque todos os terrenos podem dar perpe
tua e seguidamente ; trigo ou milho, centeio, cevada, aveia ou ar
roz, ainda que seja n’um metro quadrado.
De duas uma ; ou não fixar limite algum de superficie nos fu
turos aforamentos, restabelecendo-se a emphyteiise e laudemio, as
sim como os prazos livres ou em vidas; ou fixar um limite de 1,
2, 5, ou 10 hectares para todos os futuros emprazamentos das
cidades e dos campos, quer elles sejam para edificar quer não.
O restabelecimento da subemphyteuse só por si não me parece
de nenhum alcance, sobre tudo com o carácter perpetuo que lhe dá
o § l.° do art. 5.® do decreto.
Acharia muito mais util não restabelecer a subemphyteuse n’essas condições d ’emprazaraento fateusim perpetuo, hereditario puro,
mas tirar-lhe o laudemio e restabelecel-a apenas com o carácter
temporario dos emprazamentos até 3 vidas e nada mais.
Acharia também muito melhor restabelecer o laudemio para a
emphyteuse e não para a subemphyteuse dos predios aonde já existe
a perpetuidade do onus emphyteutico.
Finalmente, não faria a menor restrieção á incidencia do lau-
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ãemio e muito menos a respeito das edificações, porque isso daria
em resultado ninguém mais querer nem poder aforar pardieiros,
ruinas ou predios urbanos para reedificar.

Fdro c feudo
Kesta-nos estudar, ainda mais a fundo, a questão emphytevtica
pelo lado do fô r o propriamente dito, isto é, da pensão ou tributo
annual perpetuo que o senhorio e o foreiro estipulam entre si, mas
que de facto ha de ser pago e recebido não só por elles, como
também pelas pessoas que de futuro venham a possuir a proprie
dade.
O fô ro não deve confundir-se com o feu d o; o fô r o está nos nos
sos costumes, usos e tradições; está nos hábitos pacificos e reli
giosos da parte boa do nosso povo, nas práticas consuetudinarias
dos bons portuguezes e de seus ascendentes mais remotos ; o feudo
não está. nOa feudos tiveram o seu principio na Állemanha
os
direitos feudaes principiaram com a anarchia, e experimentaram
muitas revoluções
; tiveram pois a sua razão de ser n’esses
paizes, como poderiam ter ainda hoje, para combater a anarchia
e 0 socialismo revolucionario, que actualmente os ameaça. Effectivamente parece ser alii o fóco do mal social moderno, a que
chamarei doença nova, doença contagiosa que, como todos os vi
rus peçonhentos, alastra e ataca espirites sãos e cultivados, como
o phyloxera ataca as vinhas mais bem tratadas.
E notável, porém, que dentro da chamada grei dos economis
tas e dos liberaes democratas ha uma especie de odio contra feri
dos, contra Jóros, e contra tudo que cheire a privilegios da terra,
distineções e nobrezas, e d ’ahi resulta que, em materia de pro
priedade, só a comprehendem allodial. Ora a nobreza, pelo me
nos em Portugal, apezar de nobre e talvez por isso mesmo, era
a primeira que facilitava e defendia os fóros; era compativel com a
propriedade não allodial. Esta divergencia é também uma ques
tão de principios ; a democracia moderna é incompativel com a
nobreza, e todavia a nobreza era compativel com o povo, e o povo
com a terra foreira. Governa pois a democracia, que se diz re
presentante do povo ; aboliu os morgados, aceusando-os ainda em
cima de maus administradores dos seus proprios bens, aboliu os
privilégios e substituiu-se a elles apanhando-lhes o que pôde, e
administrando a nação da maneira brilhante que nos tem levado
a nós e a elles a este bello estado de verdadeiro morgado arrui-

1 Elucidario, de Viterbo (Feu).
2 Diccionario Jurídico, de Pereira e Sousa (Feudo).
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nado em que nos achamos. Nao sigamos o exemplo dos que ainda
hoje sustentam esses principios ; são impenitentes. Os nossos.ma
les actuaes, não provém tanto de nós como das más doutrinas que
08 estranhos nos fizeram seguir.
Os morgados teriam defeitos, mas eram centros de familia e
não synhedrios de mercenarios como alguns bancos e syndicates
financeiros. Quando os morgados se arruinavam pagavam só elles
e as suas familias a má administração dos chefes ; mas nos ban
cos e nos governos, os pretendentes a directores e os politicos,
quando são maus administradores, fazem-nos quebrar, e fazem pa
gar os outros as suas leviandades, favores, caprichos e até as suas
concussões. Os innúmeros exemplos do Banco Lusitano, do Banco
do Povo, da Companhia de Caminhos de Ferro, dos bancos e ban
queiros estrangeiros de Inglaterra, dos Estados Unidos e da Aus
tralia são bem patentes e demonstram a inferioridade moral e ma
terial d ’essas institiíições de credito, comparadas com os morgados
e as instituições pias.
Se a instituição dos morgados tinha defeitos, o processo seria
emendal-os e não condemnar á morte uma boa instituição.
A Carta constitucional não os condemns ; quem os condemnou
foram talvez influencias de infiéis, de mercenarios politicos, de es
banjadores de todos os partidos avançados ; mas avançados n’um
caminho errado, como errados são todos aquelles caminhos poli
ticos que conduzem á venalidade, á dissolução, á riqueza fiducia
ria e ao luxo emprestados, á anarchia, ás violencias e á dissolu
ção da familia, base de todas as sociedades bem organisadas.
Em todo 0 caso, o fô r o é melhor do que o feudo. 0 foro é o
tributo da terra ao senhor directo d ’ella; o feudo é o do servo ao
senhor feudal, que dispunha não só da terra mas da gente que
n’ella vivia como servos da gleba. Tratemos portanto só do fô r o .
Ha evidentemente tres interessados no fôro; o senhorio que con
cede o dominio util, o foreiro que reconhece o dominio directo, e
terceiros que fazem bom e cumprem o que os dois estipularam
e se presume haverem cumprido.
As leis geraes da nação não podem, por isso, deixar de intervir
na regularisação do contracto de emprazamento perpetuo. Têem
ellas de prevenir todas as hypotheses que humanamente for possivel conjecturar, e de modo tal que o contracto possa ser perpe
tuamente cumprido em condições sempre compativeis com a natu
reza das coisas, a posse do predio e a integridade da nação.
Uma das grandes virtudes do f ô r o é precisamente esta, a de
constituir uma especie de vinculo de solidariedade entre os inte
resses moraes e materiaes das gerações presentes e futuras do
mesmo paiz. Obrigando os vivos a interessarem-se pelo futuro
dos filhos e das familias, leva-os a respeitar a vontade e a previ
dencia dos paes e dos antepassados, que viveram na mesma terra,
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na mesma patria onde nós vivemos e os vindouros hão de viver
também.
Mas até que ponto devem as leis liberaes restringir ou ampliar
a liberdade, a faculdade, os direitos e os deveres das partes inte
ressadas, e de modo tal que sejam sempre mantidas e respeitadas
por ellas e pela naçào ?
E ou nào indifférente que os fôros sejam estipulados em quan
tidades grandes ou pequenas, em qualidades boas ou más, certas
ou incertas, de generos ou de dinheiro?
E ou não indifférente que os foros sejam estipulados a aprazimento exclusivo dos dois primeiros interessados, senhorio e foreiro,
e de modo que seja compativel com os outros onus da terra ou os
regule ?
Nada d'isto é indifférente ; tudo se tem procurado regular, mas
os novos regulamentos e reformas, principalmente nos últimos
tempos, têem sido muito peiores do que os que estavam menos
mal regulados antes do Codigo civ il; o peso das contribuições
absorve tudo que a terra dá.
O art. 1:656.“ diz o seguinte: «A qualidade e a quantidade do
foro será regulada a aprazimento das parles, comtanto que seja
certa e determinada, n
N este artigo ha tres ideias que convém distinguir agrupando-as
para as perceber melhor : a quantidade certa, o aprazimento das
partes, e a qualidade determinada.
A quantidade dos generos ou do dinheiro que o predio póde pro
duzir animalmente é variavel, por mil circumstancias dependentes
não só da vontade humana mas das leis da natureza ; todavia,
para os generos, ha limites máximos, alem dos quaes não é- prová
vel que a producção do predio possa jámais chegar. O ideal seria
que o fo ro , renda e contribuições fossem sempre proporcionaes ao
rendimento annual do predio ; mas isso é absolutamente impóssivel de calcular, e seria extremamente trabalhoso, incommodo e
vexatorio verificar-se todos os annos. A variabilidade do foro não
convém a nenhuma das partes interessadas ; só a certeza da quan
tidade e da qualidade póde satisfazer a todos os possuidores pre
sentes e futuros.
O fo r o deve pois ser fixado n’uma quantidade certa; e esta
quantidade deve estar dentro de todas as hypotheses prováveis e
possiveis de prever, isto é, deve ser realisavel no predio, inde
pendentemente do estado em que elle se achar, e do maior ou
menor numero de productos necessários á vida de quem d’ elle hou
ver de viver, ou seja cultivando-o ou usufruindo-o de alguma
maneirà.
Qual é 0 producto mais necessário á vida diaria de um homem
(ou nação) previdente, n’um paiz culto e perpetuamente civilizado?
Ë ’ incontestavelmente o pão nosso de cada dia, é um qualquer
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cereal. 0 trigo é uma planta que não apparece no estado bravo,
nem nas terras incultas geralmente cobertas de tantos outros vegetaes! O cereal não dispensa as mondas, precisa ser expurgado
do jo io e de tantas outras plantas danninhas que infectam a terra;
não póde viver sem cultura, sem agricultura, sem os cuidados, a
protecçào, a defeza, o trabalho e a preoccupaçào constante do es
pirito e do corpo do homem. As sociedades civilisadas são como
as searas, não podem existir sem leis, guardas e policias que as
protejam, impedindo os ladrões, os parasitas e os criminosos de
vegetarem á solta no meio de toda a outra gente.
Perante estes factos incontestáveis, o trigo — o cereal por excellencia — ou o seu equioalente alimentar noutro qualquer cereal,
póde e deve ser considerado o producto indispensável, perpetua
mente necessário á vida do homem culto em todas as nações e
paizes civilisados. Eis aqui por que o trigo — ou outro cereal —
é um typo de fo r o , uma necessidade perpetua e limitavel como um
freio regulador entre o que a terra pode e deve pagar ou deixar
de pagar não só de foro annual, mas de contribuições, rendas e
outros encargos certos e incertos. O trigo póde fa zer lei,
A historia do trigo é cheia d ’obscuridade ; ignora-se mesmo a
patria d ’este precioso cereal *. Homens de sciencia notáveis, tem
procurado em vão até hoje a sua origem. BuíFon pensava que o
trigo era um cereal creado, por assim dizer, em todas as suas
partes (de toutes pièces) pela mão do homem, que teria metamorphoseado pela cultura, a ponto de a tornar transfigurada (mécon
naissable), uma gramínea hoje desconhecida*.
O que parece certo é que o pão de pragana tem apparecido
sempre juntamente com o homem mais illustrado, acompanhando
as grandes civilisações do mundo histórico conhecido. Alguns au
tores reputam-no oriundo da índia, outros da Babylonia, isto é,
contemporâneo d ’uma notável civilisação antiquissima.
Além d ’estas coincidencias por assim dizer mysteriosas, os cereaes, pelo menos o trigo, podem ser cultivados annos seguidos
com a mesma producção media annual, contanto que se restitua ás
terras apenas o equivalente alimentar de que elle se nutre ; n’este
caso nunca cançam o terreno ; não se farta a terra de os produ
zir, nem elles se negam a corresponder na producção. Outro tanto
não acontece com todos os vegetaes. Ha leguminosas que só d ’annos a annos pódem ser cultivadas com o mesmo proveito ; não
pódem voltar á mesma terra em annos successivos, nem mesmo
que ella esteja fartamente adubada com elementos chimicos mais
do que sufficientes para a sua maxima producção. A fava, por

* Diccionario de Larousse (Froment).
• * Idem.
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exemplo, nega-se geralmente se acaso se teimar em a cultivar se
guidamente na mesma terra ; as suas producções decrescem sen
sivelmente apezar dos amanhos.
Qual será a razão d ’estes factos observados na pratica agríco
la ? Terá a sciencia negado, confirmado ou feito estas observaçSes ?
Como quer que seja, nada d ’isto se oppoe á conveniencia theorica e pratica de adoptar o cereal como uma materia prima in
dispensável para determinar e graduar limites e relações entre
as posses da propria terra e os encargos que n’ella pesam em vir
tude dos direitos e deveres dos que a habitam e possuem como
propriedade vinculada ou como propriedade allodial.
Os cereaes teem também uma aptidão característica ; pódem
ser cultivados em quasi todos os climas ; e em cada clima a pro
pria natureza, como que aponta e ensina a classificar o terreno
mais adequado a cada cereal, deixando ao homem a liberdade da
escolha. E tanto assim é que, na pratica da agricultura portugueza, — desde os terrenos melhores, mais fecundos e frescos, até
aos mais séceos, áridos e pobres — basta enunciar o nome de um
determinado cereal, para se fazer idea aproximada da natureza
physica, chimica, orgánica e até mesmo local e especial do torrão.
A classificação da superficie da terra em 3, 4 ou 6 classes de
terras de pão, a saber : terra do trigo, milho ou centeio, cevada,
aveia, arroz, — dá uma ideia geral da natureza do chão, e até
certo ponto da sua potencia relativa. Esta classificação, por as
sim dizer genérica e natural é pratica e comprehensive! pelo maior
numero. A s analyses cbimicas e physicas dos laboratorios, são
menos syntheses do que analyses, aliás muito aproveitáveis^ mas
difficeis de executar, de ensinar e de fazer comprehender bem a
quem não fôr especialista. E note-se ; esta classificação é inde
pendente do estado em que estiver o chãt). Póde o terreno acharse inculto, cultivado com plantas proprias da região, com cultu
ras forçadas ou exóticas, póde estar calvo ou edificado ; a sua
potencia productiva, a sua vida latente, lá existe, e póde sempre
ser classificada como terra de pão de alguma ou algumas das 6
classes. N'uma terra de trigo ninguém cultiva centeio senão ex
cepcionalmente ; n’uma terra de centeio não é vulgar cultivar-se
trigo por costume.
Finalmente, todos os cereaes, por mais bem cultivados e adu
bados que sejam, por mais que a natureza ajude e o homem deligenceie, não pódem nunca produzir além de uma certa quanti
dade.
Para o trigo, por exemplo, cujas producções variam entre mi
nimas e maximas de 6 e 45 hectolitros por hectare
poderia *

* Banal ?
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marcar-se uma certa quantidade maxima de 3:000 kilogrammas
de grao por hectare. Este numero nào é infallivel nem arbitra
rio ; funda-se na producçào de 40 hectolitros de 75 kilogrammas,
producção que se pode reputar maxima annual compativel com
uma terra de primeira ordem, de 1.* classe, de superior cathegoria e fertilidade, de fecundidade inesgotável, esmeradamente cul
tivada, situadp, na melhor localidade do nosso paiz, ou de outro
com egual constituição geológica e egual posição geographica,
protegido pela Providencia com annos sempre excellentes.
Ainda que se considere excepcional e restricto o exemplo ci
tado, seria todavia possivel realisal-o porque é compativel com
a maxima potencia productiva do homem e da terra ; ir além é
impossivel ; tudo deve ser para menos. Logo póde ter-se como
certo que, quando os encargos que pesam* sobre uma terra attingissem 3:000 kilogrammas por hectare ou o seu equivalente em
dinheiro ou n’outro cereal, essa terra tornar-se-ia incompatível com
todos os encargos, quer lhes chamem fôro, renda, dizimo ou alcaválas legitimas e ilíegitimas, quer lhes chamem contribuições di
rectas e indirectas, impostos de producção e de consumo, real d ’agua, addicionaes e contingentes ordinarios ou complementares, inven
tados ha poucas semanas. Mas quando tal cousa acontece o d i
lemma é fatal ou abandonar a cultura da terra, ou substituil-a por
outra mais lucrativa ; em ambos os casos desappareceria a cultura
de cereaes, faltaria o necessário; e appareceria por um lado o
alargamento dos terrenos incultos e por outro a invasão da vinha
e das culturas industriaes mais ou menos supérfluas, por sobre as
terras de pão e de pastagens. É o que acontece agora, é o que
acontece sempre que falta o necessário; privações e miserias por
um lado, excesso de riqueza supérflua por outro.
O fôro tem pois de ser sempre uma quantia minima, compati
vel com todos os encargos da terra, e com a remuneração do tra
balho e capitaes empregados pelos seus possuidores, nào só em a
cultivar mas em a conservar e administrar.
O fô ro é, portanto, uma base necessária que a todos convém
que seja minima, a todos importa que seja reduzida, inclusive ao
proprio senhorio directo, como adeante mostrarei.
*

»

*

Temos pois demonstrado que o fô r o póde e deve ser expresso em
quantidade certa e em qualidade determinada de um certo genero,
o cereal. Cheguei mesmo a fixar a quantidade maxima que os en
cargos geraes da terra poderiam excepcionalmente attingir ; faltanos examinar até que ponto elles devem ser regulados a a aprazimento das partes. Limitar-me-hei só ao fô r o e não aos outros encargos.
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O Codigo civil diz, como vimos, no art. 1:656.®, que o foro
será regulado a aprazimento das partes; nao diz quaes nem quan
tas sao, mas subentende-se que sao só as duas, o senhorio e o foreiro, que fazem o contracto. Restam porém as terceiras pessoas que
um dia poderão ser possuidoras da terra, como senhorios ou como
foreiros. A essas não é indifférente o que os dois pactuam, porque
tem de cumprir e respeitar o contracto ; a essas não é indifférente
que a terra pague muito ou pouco foro d’este ou d'aquelle cereal, e
tamhem não é indifférente que o foro seja ou não seja em dinheiro.
O Codigo civil, como vimos, restringe a liberdade das duas
partes, no art. 1:658.® onde d iz — «Se o emprazamento fôr de pre
dio urbano ou de chão para edificar, o fôro será sempre a dinheiro».
Já disse 0 que tinha a dizer sobre esta hypothèse e a interpre
tação provável d’esta restricção ; todavia é certo que, pelo menos
n ’este art. 1:658.® põe-se em veto ao art. 1:656.® que falia no apra
zimento das partes.
Ora eu creio que, para garantir os interesses legitimes de ter
ceiros, não é indifférente que o fôro seja mais ou menos oneroso.
Mas é tal a perfeição d ’este contracto, foi tal o alcance moral e
economice de quem quer que seja que o inventou, tem em si germens tão salutares de equidade e de justiça, que o proprio inte
resse exclusivo das duas partes é garantia mais que suíficiente dos
interesses de terceiros, por mais remota que seja a geração que
os reclamar, comtanto que s&jam legitimqs.
Qualquer que seja a época em que se faz o contracto, todos
tem interesse em estabelecer fóros pequenos ; ofo reiro porque tem
de os pagar, o senhorio por causa do laudemio e do direito d ’opçâo
nos casos de venda.
Por maiores que sejam os defeitos de carácter e as ambições
do senhorio, o facto de querer e dever manter a sua posição e de
fender os seus direitos e os seus proprios interesses legitimes, isto
é, conservar os seus privilegios e os seus direitos de preferencia,
e o interesse de receber laudemio, tudo isto concorre para o fazer
aceitar fóros pequenos, e até para offerecer as suas terras por di
minutos onus. E tanto é verdade o que digo, que havia e ha nu
merosos fóros impostos em propriedades relativamente grandes que
consistem apenas n’um ovo de gajlinha ou n’outras insignifican
cias ! Logo, a pequenez relativa do fôro, está garantida por na
tureza, pela ordem natural das cousas e dos instinctos de digni
dade e d ’interesses humanos, está portanto assegurada, ainda
mesmo que o contracto se faça a aprazimento exclusivo das duas
partes contractantes.
Resta, que me lembre, uma só hypothèse ; a de baver alguem
que, por grande empenho de possuir uma certa terra, offereça por
ella fóros elevados eguaes ou superiores não só á renda n’ uma
certa época, mas á força productiva natural do terreno. N ’este

43
caso é possivel que chegue um dia em que a térra nao possa pa
gar o fóro, e portanto seria prudente estabelecer à priori um li
mite máximo, alem do qual as leis poderiam prohibir os futuros
emprazamentos. A ’s partes ficaria sempre livre a faculdade de es
colherem outros contractos, taes como os de compra, venda^ hypotheca, ou arrendamento a longo prazo. A lei marcaria apenas
08 limites máximos do fôro.
Para fixarmos à priori esse limite teriamos de recorrer ao ar
bitrio, mas em termos quanto possivel harmónicos com a pratica
e a natureza dos terrenos aforados. 0 razoavel seria também es
tatuir que o fôro máximo estivesse sempre na proporção da renda
e na razão inversa do laudemio estipulado.
E preciso pois descobrir e adoptar um meio qualquer para de
terminar aproximadamente a renda provável de uma terra de se
meadura.
Para calcular a renda não escolheria o numero de sementes,
porque varia muito com a qualidade do cereal e com as praticas
agricolas ; mas aceitaria como ponto de referencia regulador, a
producção maxima dos dijfferentes cereaes, avaliada em kilogrammas de grão por hectare. D ’esta maneira deduziria para. despezas e lucros agricolas uma quantidade de cereaes tanto maior
quanto mais ordinario fosse o chão. Para este fim seriam os ter
renos divididos em 3 classes.
A producção maxima não é regular nem egual para todos os
cereaes na mesma classe de terreno ; mas não seria ir muito longe
da verdade se reputássemos o trigo como o cereal capaz de, no
geral dos casos e com mais regularidade, dar o maior peso de
grão por hectare. L ogo apoz seguir-se-hia o milho, a cevada e o
arroz (descascado) e por ultimo a aveia e o centeio.
producção maxima —
do trigo é d e .........................
proximamente
do m ilho........................................
»
da cevada......................................
»
do arroz (com casca).........
»
do arroz (descascado) (60
a 70 0/o.............................
»
da a v e ia .................................
»
do centeio.............................
»

2:000
1:000
1:000
1:000

a 3:000'‘
a 1:600^
a 1:500''
a 2:000'‘

600 a 1:400''
?
500 a 1:000''

A escolha do cereal serviria para, em caso de necessidade, com
pensar differenças que houvesse entre as tres classes de terreno ;
mas a renda representaria sempre uma certa quota parte relativa
a essas maximas producções de trigo, visto ser possivel cultival-o,
mediante maiores sacrificios despezas, obras e contingencias, até
nas terras mais pobres e ruins, proprias só para centeio.
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Partindo d ’estas bases poderia estabelecer-se os seguintes

Typos (ie renda maximapor hectare de terra de semeadura
A refida MAXIMA das terras de í . * classe seria computada em
1:000 kilogrammas de trigo ou d ’outro cereal cultivado na
região e adequado ao terreno aforado : esta renda corresponde
a Ys de 3:000 kilogrammas, producção bruta maxima.
A renda m a x i m a d a s t e r r a s d e 2 . * classe s e r i a d e 600 kilogrammas d e m i l h o , c e v a d a , a r r o z ( e m c a s c a ) o u o u t r o c e r e a l a d e 
q u a d o ; e c o r r e s p o n d e r i a a ‘ / s d e 3 :000 kilogrammas.
A renda m a x i m a d a s t e r r a s d e 3 . ® classe s e r i a d e 300 kilogram
mas d e c e n t e i o , a v e i a o u o u t r o c e r e a l a d e q u a d o , e c o r r e s p o n 
d e r i a a */io d e 3:000 kilogrammas.
Uma vez achada esta ou outra base de calculo para a renda
maxima regular, seria então possivel determinar o fô ro máximo,
por meio de uma percentagem sobre a renda ou sobre a produeção bruta maxima, mas variavel conforme o laudxmio e na razão
inversa d ’este. Quanto maior fôr o laudemio estipulado menor
deve ser o fô r o annual.
O fô r o não deveria exceder 2 ‘ /a ®/o da renda nos laudemios
de dezena ; 5 °/o nos de vintena ; e 10 ®/o nos de quarentena e as
sim teríamos a seguinte base reguladora :

Tabella paraa líxacão maxima dos ídros por hectare '
Fôro máximo em cereaes nas terras de.
Nos laudemios de quarentena..................
V
vintena..........................
t
dezena..........................

1.® cl.
100'^
60“
30“

2.® cl.
50“
30“
15“

3.® cl.
25“
15“
7 */í'‘

Posto que arbitrario, este meio serviria para evitar que, no fu
turo, se estipulem foros superiores á potencia productiva das ter
ras aforadas, ou incompativeis com as rendas das terras de se
meadura. O fôro nunca poderia exceder a 10 ®/o d-a renda maxima
nem 3 ‘/s
da maxima producção bruta, e d ’abi para baixo, a
sua relação com esta maxima producção de 3:000 kilogrammas,
seria desde 3 */3
menos de ‘ /s P'>r cento.
*
#

*

O que á primeira vista parece não ficar resolvido é o interes
se, que todos tem ou deveriam ter, de que as propriedades sejam
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alliviadas quanto possivel dps onus perpetuos e temporarios que
sobre ellas pesam ; e o foro é um onus certo, por pequeno que
seja.
Como resolver este problema sem atacar o direito de proprie
dade, sem ferir interesses adquiridos, direitos legitimos, e deve
res necessários e uteis para todos?
Talvez encontremos um meio, suggerido pelos proprios contra
ctos d ’emphyteuse existentes ainda hoje ; este meio reduzir-se-hia
ás seguintes prescripções :
Os fóros serão sempre regulados a contento das duas partes con
tractantes ; sob as seguintes condições que devem ser claramente ex 
pressas nas escripturas primordiaes :
1. ® O fô r o será designado em quantidade certa de determinado ou
determinados cereaes.
2 . ®Â quantidade nunca poderá attingir nem exceder 3 */3 ®/o de 3:000
kilogrammas de trigo em grão p o r hectare, ou o seu equivalente
n'outros cereaes, em relação á superficie do chão aforado nas
terras de 7.® classe, 1 */s ®/o nas de 2.® classe,
®/o nas de
5.® classe.
3 . ® A quantidade certa do Jôro annual será reduzida a dinheiro, e
estipulada na escriptura p d o preço camarario medio dos últi
mos 10 annos, ou pelo preço legal se houver taxa de preço ao
tempo de se fazer a escriptura primordial.
4 . ® O pagamento será sempre feito em dinheiro corrente no reino,
ç em quantia equivalente ao preço estipulado na escriptura para
os cereaes.
§ único. Se os cereaes baixarem de preço e não chegarem
para ó pagamento integral do fo r o em dinheiro, poderá o senho
rio exigir a ãifferença do preço ao foreiro e poderá também o
foreiro, que não se conformar com a exigencia, pagar o fô r o
em genero.
Por este meio póde, creio eu, garantir-se a perpetuidade do fô
ro, a certeza da quantidade, a determinação da qualidade, a com
pensação entre as desigualdades de preços e de valores, a liber
dade de acção dos contractantes dentro dos limites da ordem e da
hierarchia de cada um, a garantia dos vindouros, a harmonia de
todos os interesses legitimos, e — o que é mais notável — a d i
minuição provável, gradual, insensível e também perpetua do onus
do predio, em relação ao estado geral de riqueza absoluta do paiz
e de relativo bem estar social. Por este meio é provável, como
vou mostrar, que o valor intrínseco do fôro diminua gradualmente
na razão directa do augmento de bem estar da nação.
Parece impossível que semelhante cousa possa acontecer, mas
não é ; pelo contrario, é muito provável que aconteça pois é lo-
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gica, natural, perfeitamente consequente com o progresso geral^
com as leis económicas e com a historia.
O meu prognostico funda-se na incontestável producçào annual
e na accumulaçào constante de metaes preciosos ; na sua conse
quente depreciação, e nos phenomenos que a historia nos indica
terem-se produzido no mundo civilisado desde que ha noticia d ’elle.
Entre nós- é frequentíssimo vêr nas escripturas de aforamentos,
feitas ha centenas d’ annos, os seguintes dizeres : tantos alqueires
de trigo ou 360 réis por cada um.
Se 0 fôro, embora fixado em 10 alqueires de trigo, tivesse de
ser pago em dinheiro, aconteceria equivaler hoje a 3/^600 réis e
nào a 6<?000 como realmente equivale com o trigo a 600 réis. Logo
a terra, embora ficasse perpetuamente onerada com certa quantidade
de dinheiro, podia pagal-o a todo o tempo com muito menos trigo,
e seria por isso, gradualmente, desonerada do peso real do encargo
emphyteutico. Na época do aforamento havia paridade entre o di
nheiro e o genero, eram precisos 10 alqueires para pagar 3^600
réis ; passados annos bastavam 6 alqueires para pagar a mesma
quantia. Quem poderia, nào digo perder, mas ganhar menos n’este
caso, seria o futuro senhorio directo ; mas por isso conservaria o
direito de opção e teria o direito ao laudemio. Estes direitos seriam
tanto mais valiosos quanto menos onerado estivesse o predio.
O laudemio de um predio onerado com um fôro de 3)$600 deve,
com certeza, ser maior do que se o fôro fôsse de GjJOOO réis.
Vejam os outros factos que provam a favor do que digo.
«L ord Liverpool menciona uma lei do reinado d isabel, que estatuia que um terço das rendas devidas aos collegios de Oxford
e de Cambridge seria pago em grão *, Adam Smith, que falla
(livr. I, capit. v, da Riqueza das naqdes) da mesma medida de
Lord Liverpool e que se relaciona com o 18.“ anno do reinado
d ’Isabel (seria em 1576) assegura, segundo Bluckstone, que o terço
das rendas primitivas, que tinha sido estipulado por esta fórma,
rendia já áos collegios o dobro das duas outras terças partes que
estavam estipuladas em dinheiro
Adam Smith escreveu talvez
em 1776 ; logo em 200 annos o mesmo grão valia 4 vezes mais,
e todavia a producçào media da terra era provavelmente a mes
ma, e a quantidade certa do dinheiro também.
Eu bem sei que a producçào dos metaes não é sempre regular ;
todavia accumulam-se sempre, e a sua usura ou seu consumo é
immensamente inferior aos generos que também se produzem,
mas desapparecem todos os annos ficando sem valor nenhum. O

* Michel Chevalier — Cours d'économie politique — La monnaie — Bruxel
les 1850 — pag. 83.
2 Idem idem.
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oiro extraído pelos gregos e romanos nSo se consamiu com a ra
pidez do trigo que elles comeram ; parte d ’elle póde aiuda exis
tir e com muito mais valor. Quando o oiro desapparece não é
por haver falta d ’elle é porque se retráe, foge do paiz ou porque
os bancos e a judiaria financeira o nao offerecem, sem interesse
certo e garantia segura.
O fôro estabelecido em genero e pago em dinheiro corrente,
pelo processso que indiquei, dá toda a garantia de perpetuidade
para todas as partes interessadas, sem prejuízo de nenhuma ; pre
vine todas as hypotheses relativas ao estado geral de riqueza na
cional, e ao mesmo tempo representa um allivio provável e gra
dual do onus que pesa sobre as terras foreiras.
Se isto se tivesse feito em qualquer época próxima ou remota,
nào estariam hoje as propriedades que pagam fôro em generos,
sobrecarregadas com íóros tão pesados, que talvez algumas não
possam com elles ; se isto se tivesse feito não haveria tão condemnavel desigualdade, como realmente existe, entre as proprieda
des que pagam foros em generos e as que os pagam em dinheiro ;
se isto se houvesse praticado nem por isso teriam deixado de fazer-se aforamentos com fóros pequenos, como geralmente se fa
zem.
Além do que acabo de dizer, em qualquer época que tal me
dida fôsse ou seja tomada, não se ferem interesses creados, não
se viola 0 direito de propriedade, não se prejudica ninguém, beneficiam-se todos.
Ora se um expediente d’esta ordem era e é aceitavel em todas
as épocas, melhor e muito melhor seria elle do que a condemnavel remissão obrigatória dos fóros, estabelecida no decreto de 30
de setembro, melhor seria decretar a immediata conversão nos f ó 
ros de generos em dinheiro pelo preço actual. Esta medida teria
por fim moderar o aggravamento perpetuo de onus que pesam so
bre a propriedade foreira.
É claro que para os emprazamentos de pretérito não se deve
ria tornar obrigatória a conversão dos fóros só a cereaes nem pôr
0 mais pequeno vexame a qualquer das partes em prejuizo da ou
tra, o que se faria era aceitar o statu quo actual, fazer a equação
de continuidade e reduzir todos os generos a dinheiro, ainda que
fôsse pelo melhor preço que elles tem tido nos últimos 10 annos.
A s partes ficariam livres de reformar as velhas escripturas ou de
redigil-as em conformidade com os preceitos da nova lei ; mas o
onus do fô r o é que provavelmente não subiria mais.
O fô ro é pois um elemento salutar, um meio termo providen
cial, uma especie de freio moderador de abusos, defeitos e di
vergencias, que acaso possa haver entre os partidarios dos dois
regimens da propriedade, isto é, da propriedade vinculada, e da
propriedade allodial.
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Em conclusão :
— A emphyteuse é um escudo contra a lei dos fortes ; e um brazao d ’armas contra os conquistadores da terra alheia.
— A emphyteuse é o mais barato e o menos vexatorio de todos os
meios inventados para possuir legitirnaraente propriedade sem
necessidade de capital para a com prar; e ao mesmo tempo
é uma garantia de soberania, de direito e de defeza.
— O emprazamento fateusim perpetuo é o mais efficaz de todos
os meios até hoje inventados para cultivar terrenos incultos,
e para facilitar ás classes menos endinheiradas meios de fa
zer casas, e reedificar predios urbanos e pardieiros ; comtanto
que seja completo ou completado com o laudeinio, que o Có
digo civil prohibiu no art. 1:657.“, e com o direito de opção
e de preferencia.
— Todos 08 contractos d'emphyteuse e subemphyteuse perpetua fa
cilitam a divisão dos grandes predios rústicos e urbanos, sem
constrangimento dos seus donos ; mas para que não cheguem
a produzir a pulverisação, o desmembramento ou a excessiva
divisão da propriedade, convém que sejam acompanhados de
outras medidas, entre as quaes as seguintes :
1. ® restabelecer os prasos em vidas ou de livre nomeação,
a que o Codigo civil, no art. 1:697.“ manda revestir a
natureza àefateusins hereditários puros ou admittir a li
berdade de testar.
2 . ® manter temporariamente o art. 1:701.“ do Codigo civil
que prohibe a subemphyteuse ou restabelecer os morga
dos.
— O laudemio e o direito d ’opçâo,' são os incentivos naturaes dos
emprazamentos fateusins e a garantia da modicidade dos f ô ros. Sem laudemio não convém aforar por fóros pequenos nem
terrenos incultos, nem para edificar, nem pardieiros nem pre
dios rústicos ou urbanos em qualquer estado que se acharem.
— Os prasos em vidas e de nomeação não concorrem tanto como
a emphyteuse perpetua hereditaria pura, para dividir e subdi
vidir a propriedade. Mas concorrem como nenhum outro con
tracto, para distribuir melhor a propriedade ; para formar e
conservar prasos indivisos, casaes ou assentos de lavoura ; para
os manter em familias lavradoras ; para livrar a propriedade
e o paiz das armadilhas financeiras, da cupidez do capital cos
mopolita, e dos serviços interesseiros das sociedades anony
mes, das companhias de credito predial e agricole, das emprezas bancarias e de todos os outros meios de tentar, ar
ruinar e empobrecer os proprietários lavradores e não lavra
dores, e penhorar-lhes as propriedades. Os prasos em vidas
e de nomeaÿio obstam por egual á ruina das familias portuguezas, á cubiça dos que querem comprar ou apossar-se das
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suas propriedades, á má distribuição das parcellas de terra,
ao desmembramento dos casaes completos, e sobretudo á pulverisação da propriedade e á sua alienação, a negocianies de
terra.
Os praeos em vidas e de nomeação deveriam ser restabelecidos
com muito mais vantagem económica, moral e social do que :
a snbemphyteuse perpetua que o decreto de 30 de setembro
restabelece no § l . “ do art. 5.®; o restabelecimento do laudemio na suhemphyteuse que a commissão propõe, e que o de
creto, prudentemente, se abstém de propor ; e a limitação da
superficie de 5 hectares que a commissão indica e que não
acho preciso nem justificado.
Nos contractos d’emphyteuse com laiidemio, que de futuro se fi
zerem, os fóros estipulados nas escripturas primordiaes de
veriam ser regulados da seguinte maneira :
1. ® O fô ro será designado em QUANTIDADE CERTA de DE
TERMINADO o u determinados cereaes a aprazimento das
partes.
2 . ® A quantidade nunca atlingirá nem excederá 3 ®/o de 3:000
kilogrammas de trigo p or hectare, ou o seu equivalente n’outro cereal, em relação á superficie e á qualidade de chão
aforado conforme indiquei a pag. 46.
3 . ® A quantidade certa do fô ro annual será reduzida a di
nheiro e estipulada na escriptura pelo preço camarario me
dio dos 10 annos anteriores áquelle em que se celebrar o
contracto d’emprazamento, ou pela taxa legal.
4 . ® O f ô r o será sempre pago em dinheiro corrente no reino
e em quantia equivalente ao preço estipulado na escriptura
para os cereaes.
§ único. Se os cereaes baixarem de preço e não chegarem
para o pagamento integral do fô ro em dinheiro, poderá o
senhorio exigir a differença do preço ao foreiro, e poderá
também o foreiro, que não se conformar com a exigencia
do senhorio, pagar-lhe o fô ro em genero.
5. ® A quantidade do fô r o será na razão inversa da percen
tagem do laudemio.
Os laudemios poderão ser estipulados até dezena ou 10 % , vin
tena ou 5 ®/o e quarentena ou 2 ‘ /a
do valor em dinheiro
corrente que tiver o predio quando fôr vendido em quaftjuer
época. Quando o bem publico o exigir, o dominio directo das
propriedades foreiras será avaliado pelo menos em 20 pensões
e tres laudemios, conforme o decreto de 6 de março de 1769
relativo ao caso sempre excepcional de desamortisação.
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Aremissão obrigatória dos fdros
N ’esta parte é que houve divergencia radical de principios, e
nSo admira, porque o principio da remissão obrigatória, estabele
cido no decreto de 30 de setembro de 1893 é inteiramente novo
na lei portugueza, com relação a bens particulares. O art. l.® do
decreto concede ao foreiro a faculdade de remir contra vontade
do senhorio ; o art. 2.® taxa o preço em 20 fóros sem mais indemnisações : o art. 3.® garante ao senhorio e ao rendeiro o di
reito de exigir a remissão ; o art. 4.® manda que á falta de di
nheiro se divida a terra em glebas : os §§ 1.® e 2.® do art. 3.®
fazem prevalecer o direito do foreiro sobre o do senhorio ; e tudo
isto se fez em dictadura ! !
Ora 0 fô r o representa dois direitos distinctos sobre a mesma
propriedade única, e indivisa pela natureza do contracto ; estes
dois direitos são o do senhorio e o do foreiro. Dar a ambos ou a
qualquer dos dois o direito de desapossar um só d ’elles contra
vontade, para ficar o outro só em campo, equivale, quanto a mim
a substituir dictorialmente o direito de propriedade e a boa fé
dos contractos pelo direito de roubar. Não se póde dizer n’este
caso como alguns dizem que a propriedade é o roubo, mas póde
dizer-se que a lei decretada parece o roubo da propriedade.
Na palavra furto, dos synonymos de Roquette, mostra-se que
roubo é a acção do ladrão publico que, com ousadia, violencia e
conhecimento do roubado, toma o alheio contra vontade do seu
dono ; logo, a remissão obrigatória é cousa muito parecida com
a lei do roubo, porque se faz violentamente, contra vontade do
dono ou dos donos da propriedade.
A Carta constitucional— como muito bem pondera a Real As
sociação de Agricultura — diz no art. 145.® § 2.® que o direito de
propriedade é garantido em toda a plenitude.
0 proprio Codigo civil no art. 2:170." diz, que o direito de pro
priedade não tem outros l i m i t e s senão aquellos que lhe forem
assignados pela natureza das cousas, pela vontade do proprietário,
e por disposição expressa da lei. Ora a natureza dos prazos fateusins não tem limites, porque o codigo os declara perpetuos no art.
1:654.®, e os faz hereditários puros no art. 1:696.®, transforman
do, no art. 1:697.® todos os prazos de vidas ern fateusins perpe
tuos. A vontade do proprietário deixa de existir porque o decreto
de 30 de setembro o inhibe de usar d ’ella. A disposição expressa
da lei não existe, que eu saiba, expressa em nenhuma lei contra
o direito de propriedade, nem póde haver leis que prohibam os
proprietários de terem vontade como toda a gente. Logo o decreto
é uma arbitrariedade e uma violação das proprias leis constitu-
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cionaes ; é a anai chia, a desordem, a insubordinação e a subver
são social estabelecida como principio n’um decreto ! !
Ou a minba razào e a minha ignorancia me atraiçoam ou a
verdade está com igo. Que os leigos em assumptos juridicos, como
eu, digam heresias e commettam erros, nada mais natural e des
culpável ; mas que homens de leis, intelligentissimos, da estatura
do sr. conselheiro José Dias Ferreira, consintam e subscrevam
como chefes de governo, decretos d ’esta ordem, é caso que me
faz duvidar da minha razão, dos meus direitos, dos direitos da re
presentação nacional, dos deveres dos chefes, da propria justiça,
da imparcialidade e do respeito devidos á circumspecção dos go
vernos e ás leis fundamentaes do estado.
Estarei eu illudido? Haverá acaso uma justiça para os letra
dos e politicos encartados e outra para o resto da humanidade?
EíFectivamente ha diversas ju stiça s; mas a mais justa não me
parece que seja a dos moiros; ou crê ou morre, vende ou pZe-te
fóra de tua casa para eu lhe chamar minha ! Não póde ser.
O direito de propriedade, no art. 2:1G9.° do Codigo, abrange os
direitos de frui(¡ao, transformação, exclusão ou defesa, restituição
e indemnisaçãof nos casos de violação, damno ou usurpação, e aZí'enação. A remissão obrigatória viola todos estes direitos, o que
não admira visto que viola o direito de propriedade, que os abrange
todos.
Violado 0 direito de propriedade, que a Carta constitucional não
só garante mas considera inviolável no art. 145.®; não sei se vigóra ou não o 5 6.® d ’esse artigo que diz, que todo o cidadão tem
em sua casa um asylo inviolável.
Como poderá garantir a carta este artigo, se o decreto de 30
de setembro, dá não só ao senhorio mas também ao foreiro o di
reito de despedir o proprietário, pôr o senhorio na rua, expulsal-o
para fóra da sua propria casa, assenhoreando-se d ’ella pelo preço
certo de 20 fóros sem mais nada ; sem ao menos dizer muito obri
gado, sem dizer tenha paciencia ! ! É inaudito.
Não é possivel que o parlamento sanccione semelhante decreto,
cujos principios o Conselho de agricultura não deve sanccionar.
*
#

#

Creio que o decreto, como disse, teria em vista bons
em que
todos poderíamos estar de accordo ; escolheu meios sobre os quaes
temos bastantes divergencias ; mas estatuiu principios que, pela
minha parte, nem chego a comprehender que possam ser admittidos pelos altos poderes do estado.
As leis vigentes não se oppõem á remissão dos fóros, comtanto
que haja accordo entre as partes; mas obrigar por força uma
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d ’ellas a sujeitar-se á vontade da outra, dar ao inferior o direito
de obrigar o superior, ou dar ao superior o direito de violentar o
inferior, como faz o decreto, é inaudito.
Estou persuadido que o decreto foi concebido como uma espe
cie de meio indirecto de proteger em geral a cultura cerealífera
como diz o sr. conselheiro Pedro V ictor. Mas de que modo ?
Estribando-se exclusivamente na modificação do regimen da
propriedade e nada mais. Os auctores d ’elle persuadiram-se, que
o redimen actual é imperfeito e quizeram provavelmente refor
mai-o para fazer toda a propriedade perfeita, ou tão perfeita como
a define o Codigo civil no artigo 2:187.“. Effectivamente no artigo
2 :18 9.“ considera imperfeita a emphyteuse; mas se prevalecesse
este principio, se se desse á propriedade o direito de ser toda
perfeita e de fruir todos os direitos e fracçôes contidas na sua
plena fruição, a primeira consequência seria ninguém mais pagar
contribuições prediaes e muito menos addicionaes sobre addicionaes e as despezas dos celebres fomentos agricolas.
Em todo o caso o decreto modificou o regimen da propriedade.
Ora bolir na propriedade, perfeita e na imperfeita, sem licença e
annuencia dos seus donos ou proprietários, nem do paiz, pareceme cousa grave e seria, mórmente n’uma época em que o maldito
espirito do latrocinio, dos Panamás, de fraude, da subversão e da
anareliia parece haver-se inoculado em muitos membros de todas
as camadas sociaes, mais ou menos infidentes na política dos go
vernos de algumas nações. Se lá por fóra alastra a doença não
sigamos o que por lá vae.
O decreto, na parte relativa á remissão obrigatória é, quanto a
mim, um ataque directo e um golpe profundo ao direito de pro
priedade, direito que considero sagrado, golpe que reputo funesto.
E não se diga que é só o interesse que me leva a defender esse
direito; é a justiça, a equidade, o d ever; e a prova vou dal-a.
Qual será o proprietário, rico ou pobre, que por interesse da
sua propriedade não quererá remir Ibe os fóros ? Creio que todos
estimariam ter esse direito, que gratuita e graciosamente lhes é
concedido pelos dadores do decreto. A razão por que ha proprie
tários mais ou menos ricos e poderosos que, tendo tudo a ganhar
com 0 decreto, rejeitam a graça que se lhes concede e se insurgem
contra elle, é por deferencia com os seus pares e respeito aos seus
superiores, é por dever de consciencia, é por obediencia á LE i das
leis, que manda dar a Cezar o que é de Cezar e a Deus o que é
de Deus. Mesmo entre proprietários ha direitos de opção e de
preferencia que a gente desinteressada, boa, honesta, educada e
culta entende dever respeitar ; o direito do proprietário senhorio
prefere ao do proprietário/oretVo; seja elle rico ou pobre, poderoso
ou humilde, santo ou criminoso, prodigo, liberal ou avaro.
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Pondo de parte a questão jurídica, e as subtilezas dos politi
cos ; pondo de parte todos os interesses públicos e particulares
que esta melindrosa questão affecta ; pondo de parte, finalmente,
a questão de principios, vejamos até que ponto o decreto logrará
realisar o que elle proprio tem em vista conseguir.
O decreto visa principalmente, segundo me parece, a satisfazer
tres quesitos: 1,“ facilitar a transmissão da propriedade para as
mãos dos cidtivadores ; 2.® dividir ou desmembrar as grandes p ro
priedades ; 3.® reunir ou accumular as pequenas propriedades.
Da maneira por que está architeetado, não vejo probabilidade
de conseguir efficazmente nenhum dos citados quesitos, como vou
mostrar.
Em quanto ao 1.® quesito, nenhuma razão ha para suppôr que
os proprietários de predios foreiros vão cultival-os pelo facto de
remirem os seus fóros ; logo a remissão não concorre directa nem
indirectamente para collocar a propriedade nas mãos dos cultiva
dores. Ha muitas propriedades foreiras bem cultivadas e ha tam
bém muitas, entre as quaes figuram bastantes charnecas e terre
nos incultos, inteiraraente livres e isentas de fóros. Não é pois a
remissão obrigatória, mas sim o aforamento facultativo que facili
tará a cultura dos terrenos incultos.
A respeito do 2.® quesito não é tampouco a remissão obrigató
ria que ha-de concorrer para dividir as grandes propriedades, é
0 aforamento. E para facilitar o aforamento é indispensável o laudemio. O decreto não fala no laudemio, logo dificulta em vez de
facilitar a divisão das grandes propriedades foreiras, o que não
acho máo, mas é contrario ao que o decreto pretende.
Além d ’isso o decreto marca o limite arbitrario de oOOjJOOO
para a remissão obrigatória, e como a esta quantia corresponde,
quando muito, o foro annual de 15^000 réis, segue-se que só as
pequenas propriedades poderão libertar-se dos onus, aliás legíti
mos, que sobre ellas pesam, ficando portanto as grandes proprie
dades— essas mesmas que os mesmos politicos tem carregado
com impostos crescentes progressivos— ficando, repito, as grandes
odiosamente impedidas de se libertarem, prohibidas de se dividi
rem em glebas livres e independentes como as pequenas.
Se o decreto não fizesse esta odiosissima e subversiva excepção
dos grandes fóros, haveria porventura algumas propriedades cujos
senhorios ou foreiros poderiam aproveitar os art.®* 3.® e 4.® do
decreto obrigando-se reciprocamente a remir por meio de glebas,
não tão pequenas com o as que o artigo 9.® pretende fixar em 5
hectares, mas em propriedades mais pequenas do que as grandes
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Os grandes fóros sào geralmente de propriedades relativamente
grandes, e se não fossem grandes não poderiam com elles ; esta
riam encampadas ou vendidas a qualquer capitalista de dinheiro :
ora se o foreiro d ’essas relativamente grandes propriedades tôr
pobre e não tiver outro recurso nem meio de vida senão o que
lhe der a terra ; esse nem sequer terá o direito do pequeno fo
reiro rico, de remir o fôro, nem tampouco o do pobre, isto é,
de repartir a terra com o senhorio, entregando-lhe a parte foreira
e ficando com o resto para viver. Por conseguinte o decreto mos
tra-se rancoroso contra os grandes proprietários pobres ou empo
brecidos, e só protege os ricos pequenos e mais ainda os ricos
grandes açambarcadores, e sacrifica a esse rancor tanto a divi
são como a inteireza das propriedades.
Relativamente ao 3 .“ quesito, a remissão obrigatória póde efifectivamente, pelos art. 3.® e 4.® do decreto, concorrer para accumular pequenas propriedades foreiras na mão de um só senhorio.
Mas por que meios, santo Deus ! ! É necessário que os foreiros
sejam tão pobres que não tenham dinheiro nem outros bens que
cheguem para pagar o preço da remissão. E preciso também que o
senhorio seja rico e tão ambicioso e cruel que obrigue o foreiro
pobre a remir o fôro com dinheiro que não tem, constrangendo-o
por este acto de violencia a ceder a gleba ao senhorio cruel ! !
Fóra d ’esta hypothèse a remissão obrigatória em nada concorrerá
para remir parcellas e formar propriedades indivisas, porque o
interesse natural do proprietário foreiro, visto que o decreto lh'o
permitte, é remir o fôro das suas suas propriedades, por mais
pequenas que estas sejam.
Ainda com relação ao 3.® quesito, o carácter de perpetuidade
dado pelo decreto á subemphyteuse, não só é contraditorio com
o carácter temporario dos 20 annos para a remissão obrigatória,
como é um excellente incentivo para subdividir ainda mais a pe
quena propriedade, e por conseguinte o decreto faz e desfaz sem
conseguir o que deseja.
Em resumo, por qualquer dos lados que encaremos a questão,
o decreto é condemnavel, odioso e pouco ou nada se encontra
n ’elle que satisfaça o que elle proprio enuncia, e o que seria para
desejar que fizesse.
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CoDclusOes e respostas aos quesitos formulados pela commissão
do Conselho superior de agricultura
7.® Quesito. Não convém manter a subemphyteuse como foi resta
belecida :
1. ® Porque não convém alterar o Codigo civil nem as leis
por um simples decreto.
2 . ® Porque é um novo onus perpetuo que se vae crear sem
necessidade nem utilidade nas propriedades já oneradas
com foros.
3. ® Porque o carácter perpetuo que lhe dá o § 1.® do art.
5.® do decreto concorre para pulverisar ainda mais a pe
quena propriedade, e não concorre, como os prasos em
vidas e de livre nomeação, para conservar os centros de
• lawura e as propriedades cultivadas em prazos indivisos.
2 . ® Quesito. Não é conveniente eliminar o prazo de 10 annos :
para não augmentar os maus resultados que o decreto possa
dar, e para lhe manter o carácter de experiencia que teve
em vista realisar ; mas o melhor seria suspendel-o quanto an
tes para poder ser melhor estudado.
3 . ® Quesito. Não convém restabelecer o laudemio na subemphyteuse
porque não convém restabelecer a subemphyteuse ; mas con
viria restabelecel-o na emphyteuse, para todos os casos sem
exceptuar edificações nem melhoramentos.
^.® Quesito. O laudemio deve ser restabelecido só para os empra
zamentos faleusins perpetuos, e para nenhum outro ; nem mesmo
convém restabelecer a subemphyteuse.
3.® Quesito, Convém que o laudemio recáia sobre todos os valo
res fundiários que o immovel tiver nas épocas em que fôr
transmittido por titulo oneroso, e por isso não convém exce
ptuar o valor das edificações.
3.® Quesito. Não é essencial fixar área minima nem maxima para
caso nenhum de emprazamento nem de subemprazamento.
A ter de se fixar a área minima das parcellas que de futuro
forem aforadas não deverá ser inferior a um hectare ;
qualquer que seja o destino ulterior da parcella aforada
para cultivar ou para edificar.
7.® Quesito. Não convém, por uma lei geral, auctorisar as corpo-
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raçSes de mSo morta, nem tampouco as sociedades anonymas, as companhias, as parcerias, nem outras quaesquer collectividades moraes nem financeiras, a aforar, vender ou com
prar predios em condições nenhumas, sem auctorisaçâo ex
pressa, em lei especial, para cada caso em particular.
8 . ® Quesito. Convém impedir em certos casos a desamortisaçilo
de haldios parochiaes e municipaes e rever a legislação re
lativa a este assumpto.
9 . ° Quesito. Convém recommendar ao governo a revogação da lei
que manda applicar a contribuição de registo ás tornas por
encabeçamento.
10. ° Quesito. Convém dar egual isempção as permutações para
arredondamento.
E sobretudo convém dal-a a todas as parcellas inferiores
a 1 hectare quando fôr para se reunirem a outras ou a
algum predio ou predios contiguos ás ditas parcellas.
11. ° Quesito. Não convém manter a remissão dos fóros como foi
estabelecida no decreto nem por outra qualquer fórma que a
torne obrigatória para nenhuma das partes.
Se prevalecer a remissão obrigatória deve :
1. ® Ser applicavel a todos os fóros grandes e pequenos.
2. ® Ser do triplo do valor do íôro e mais um laudemio de
quarentena ou do que estiver estabelecido de preterite.
12. ° Quesito. Convém dar ao senhorio direito de opção e de p re
ferencia, direito que sempre lhe foi dado e reconhecido por
todas as leis ; mas não convém dar-lhe a elle nem ao foreiro
direito de exigirem a remissão obrigatória nem indemnisação
de quaesquer bemfeitorias feitas sem auctorisação expressa
de serem indemnisadas ou pagas por alguma das duas partes,
em condições determinadas na escriptura.
13. ° Quesito. Convém estudar os meios mais adequados para im
pedir a pulverisação da propriedade.
Entre elles eonvém adoptar os seguintes ;
1 . ® Manter o art. 1:701.® do Codigo civil que prohibe a
subempkgteuse .
2 . ® Revogar o art. 1:654.® que prohibe os emprazamentos
em vidas e de nomeação e confunde intencionalmente
dois contractos de natureza differente, equiparando o
emprazamento fateusim dos predios com o emprazamento
de arrendamento dos mesmos predios.
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3 . ® Revogar o art, 1:657.® que prohibe o laudemio nos con
tractos d’emphyteuse como era d ’antes com limites legaes
de dezena, vintena ou quarentena ; restringil-o unicamente
a transmissão por títulos de venda.
4 . ® Facilitar a reunião de parcellas inferiores a um hecta
re, isentando-as não só de contribuição de registo, como
tambem de sello.; todas as vezes que se juntarem a ou
tras parcellas ou a qualquer predio.
Apresentadas em sessão do Conselho superior de agricultura de
25 de maio de 1893 pelo
^ ò c o n ò c b í (S czu cñ c.

Para resolver os problemas que se prendem com estes assum
ptos não me parecem necessárias nem completas todas as per
guntas formuladas pela commissão, e por isso não fechei o meu
trabalho com as conclusões e alvitres que apresentei nos differen
tes capitules. Calculava que não seria fácil discutir no Conselho
todos os assumptos, e por isso achei melhor terminar com as res
postas aos quesitos formulados pela commissão, cingindo-me,
quanto possivel, á letra das perguntas e apontando as principaes
razões que me levaram a approvar uns e a rejeitar outros quesi
tos.
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