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Abstract: No curso do século XVIII, o milho maiz impôs-se como principal sustento da população dos 
coutos de Alcobaça. Esta cultura toma preferencialmente as úberes terras de campo, mas também se 
difunde no território de sequeiro, onde entra em rotação com o trigo, alterando a paisagem agrária, os 
sistemas e técnicas de cultivo e as infra-estruturas de produção. A difusão da cultura do milho de 
regadio implica trabalhos de engenharia hidráulica que vão desde o redesenho dos cursos fluviais que 
atravessam os campos da Maiorga, Valado e Cela, à colocação de portas de maré a fim de evitar o 
alagamento e salinização das terras, obras que correspondem ao derradeiro plano agronómico 
suportado pelos cistercienses. William Beckford que visitou o senhorio alcobacense em 1794 refere, a 
propósito desta cultura, o “bom uso do sistema lombardo de irrigação”. A novidade cultural provoca 
alterações das estruturas de apoio da arte agrícola. Verificam-se modificações na tipologia e 
funcionalidade das eiras, o recurso à importação de novas técnicas de debulha e a ampliação da 
capacidade de arrecadação das sementes. Nas propriedades monásticas, as eiras redondas de chão de 
terra batida, afectas à matriz do sul mediterrânico, dão lugar às eiras empedradas de estrutura 
quadrangular naturais da realidade atlântica. Verifica-se uma reestruturação do espaço da debulha em 
função da substituição do cereal dominante. Para além da missão da debulha, as eiras apetrecham-se 
para a seca de grandes quantidades de cereal. Novas alfaias são mobilizadas. Enquanto o trigo requeria 
gado de canga e trilhos, o milho convoca o malho. Nos celeiros multiplicam-se as tulhas para arrecadar o 
manancial de sementes e os espigueiros fixos e móveis fazem a sua aparição nas explorações 
camponesas. Por seu turno, os sistemas de moagem reforçam o número de pedras segundeiras em 
detrimento das mós dedicadas à farinha alva.  
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1. Introducão 

É no crepúsculo da presença cisterciense por terras de Alcobaça que a renda agrícola conhece 
um maior fulgor com uma assinalável multiplicação dos frutos da terra. A vitalidade agrária dos 
coutos desmente então a tese mitificada da decadência do mosteiro, revelando os monges não 
só um pensamento coeso e estruturado sobre o território, como um notável espírito de 
iniciativa, de ordenamento e gestão do espaço em áreas culturais, tanto em função das 
aptidões produtivas do solo e da adaptação cultural das plantas, como da 
capacidade/incapacidade de regadio, assim como uma superior vontade de mercantilização da 
economia do domínio senhorial. De facto, entre as derradeiras décadas do século XVII e a 
centúria de setecentos, os monges levam a cabo uma verdadeira revolução cultural 
aproveitando áreas marginais ao trato agrícola. A capacidade de transformar o espaço 
selvagem num espaço produtivo tem eco tanto nos cronistas da Ordem, como nos viajantes 
ilustrados que estanciam na hospedaria monástica. Nestes curtos relatos dá-se conta do 
estado da arte agrícola no território dos coutos que, por sinal, era evocada como exemplo 
dado o estado geral de abandono do país. Esta revolução na estrutura agrária não só 
transforma a paisagem e a respetiva tela cultural, como implica uma política de atracão de 
gentes para os trabalhos da terra. 

2. O impacto da difusão do milho na paisagem agrária 

Esta nova arquitetura produtiva centra-se nos territórios de fronteira dos coutos. No extenso 
plaino, que serve de regaço à Serra dos Candeeiros, de características cársicas e povoado por 
matos e floresta de folhosas, os “monges agrónomos” disseminam com racionalidade e 
compasso a cultura da oliveira, de que são exemplos notáveis os olivais da Quinta de Val de 
Ventos com 60.000 pés e os olivais do Santíssimo das Ataíjas com cerca de 18.000 árvores, e 
no domínio do litoral, aproveitando as férteis campinas, a planta do milho americano. 

A difusão do milho maiz nas terras de campo do Valado, Cela e Alfeizerão faz multiplicar as 
tulhas e arcas de arrecadação, excedente generoso que induz alterações na dieta alimentar 
dos povos dos coutos e favorece os registos demográficos. Frei Manuel de Figueiredo na 
resposta às Perguntas de Agricultura dirigidas aos lavradores de Portugal (1787), ao 
pronunciar-se sobre as produções e consumos da comarca de Alcobaça, refere que “he muito 
o milho grosso, que as vezes sobe a preço caro, por ser o género, de que mais se sustentão 
estes povos” (Maduro, 2013, 340). O pão dos camponeses passa a ser a broa de milho. O milho 
também entrava na dieta alimentar sob a forma de sopas (as migas) e papas. O consumo do 
trigo pelas classes populares restringia-se ao período de espera do milho novo. O novo cereal 
também passa a entrar na dieta de suínos no período de engorda e amamentação facilitando a 
estabulação animal. 

Com determinação e conhecimento tecnológico o mosteiro manda proceder ao enxugo das 
terras de campo suprimindo pauis, ao desvio e reordenação do leito dos cursos fluviais, à 
distribuição por meio de valas e enguieiros das águas de rega, com portas de maré e a 
dragagem da foz do rio da Abadia evita-se o avanço do mar e a salinização dos campos. Graças 
a estas intervenções pesadas de engenharia hidráulica conquistam-se terras para a lavoura e 
multiplicam-se os frutos. Num concerto feliz plantam-se florestas de pinho para travar o 
movimento das areias e os agrestes ventos marítimos, confluência de fatores que poderia 
levar a perder as culturas. Inovadores por natureza, os cistercienses, a escassos anos de 
abandonarem a sua casa secular (década de 20 do século XIX), ensaiam a cultura do arroz na 
Quinta do Campo e de Alfeizerão, cultura que pela fadiga que impunha à terra vai alternar com 
o maiz em ciclos de dois a três anos (Maduro, 2011, 247). 

A excelência da organização do espaço agrário tem eco nos relatos de viagem setecentistas e 
oitocentistas dos estrangeiros. William Beckford, falando das terras de campo, refere que 
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“aqui tudo sorria; cada nesga de terra era aproveitada ao máximo, graças à perfeição e bom 
uso do sistema lombardo de irrigação. Cada casa era manifestamente um núcleo de 
industriosa prosperidade, com o seu quintal bem cercado de muros e profusamente 
embelezado pelas abóboras e melões, com as suas bicas de água abundante, as suas vinhas, 
figueiras e espaldeiras de romãs” (Beckford, 1997, 92). No mesmo sentido de desenvolvimento 
se pronuncia William Morgan Kinsey: “The road hence to the Comarca town of Alcobaça led us 
through a well-cultivated country abounding with woods and green meadows, and producing 
large quantities of corn and Great variety of fruits (…) The system of agriculture pursued in this 
district is excellent, and may be entirely attributed to the superior knowledge of Bernardine 
brethren in all masters connected with rural economy” (Kinsey, 1829, 440).  

Nas terras de campo semeia-se exclusivamente milho e feijão dado os terrenos serem 
considerados impróprios para cereais de pragana pela cópia de ervas nascediças que criam. 
Estas culturas, como já referenciámos, vão sofrer a competição dos arrozais, desde as 
primeiras décadas do século XIX até à proibição desta cultura, em 1870, pelo Decreto do 
Visconde de Chanceleiros, em virtude dos recorrentes surtos palúdicos que vitimam os 
trabalhadores e as populações limítrofes1. 

Tanto o alqueive considerado como uma lavoura de abafo, como a sementeira, eram 
naturalmente tardios nas terras de campo, dado que os terrenos demasiado encharcados 
impediam os trabalhos. Nas terras de alqueive era costume meter forragem ou tremoço que 
depois era enterrado para fertilizar os milheirais (Maduro, 2013, 339). O alqueive faz-se por 
regra no mês de Abril e a sementeira em Maio quando no milho dos altos cumpre 
respetivamente os meses de Janeiro e Março/Abril, mas se as chuvas se prolongam só se 
fazem as sementeiras durante os meses de Junho e Julho (Maduro, 2013, 342). Depois do 
descanso do alqueive, em que as terras ficam a “apodrecer” cerca de um mês, volta-se a dar 
lavras e gradas com bois. Acompanhavam estas operações trabalhos agrícolas, como o picar 
das leivas, a limpeza de ervas. O milho escolhido pelas maçarocas mais gradas era semeado a 
lanço juntamente com o feijão branco (também semeavam feijão frade e maquineo), numa 
proporção de ¼ a ½ alqueire de feijão por 1 de milho.  

Passado um mês sobre a sementeira, era altura de sachar os milhos a fim de libertar a cultura 
de ervas como a ervilhaca, o joio o escalracho, a marcela e facilitar as regas. As regas do milho 
e das hortas, que ocorriam de Maio a Setembro, podiam eventualmente fazer parar algumas 
pedras dos moinhos, situação que podia acarretar um alívio do foro. É o que se constata no 
arrendamento de um moinho em Cós, em que para remediar o prejuízo do moleiro e assegurar 
o trânsito das águas, a senhoria garante a redução de um alqueire de milho semanal ao foro 
durante o período indispensável à rega das culturas2. 

 A amota ou arrenda realizava-se entre duas semanas a um mês depois de se sacharem os 
milhos. Com este granjeio cobria-se o pé das plantas para as ajudar a resistir aos calores. 
Procedia-se então ao segundo desbaste da seara, aproveitando esta ceifa verde o gado vacum. 

A produção das searas não depende exclusivamente das atenções culturais do lavrador, 
filiando-se igualmente nas contingências climáticas. Fora casos extraordinários os milhos 
padecem com algumas geadas fora de época, secas prolongadas e o pedraço das trovoadas de 
Verão. Na prática a lavoura vive um clima de constante imprevisibilidade que ameaça não só o 
sustento das populações como a reserva para assegurar a próxima sementeira. Para além dos 
acidentes e transtornos climáticos, a seara era acometida por pragas, nomeadamente pela 
lagarta, também conhecida por bicha dos campos, episódio recorrente que faz com que as 
populações procurem proteção divina. As procissões de bênção e esconjuro da lagarta do 

                                                           
1Assembleia da República, Diário da Câmara dos Dignos Pares do Reino, 39, 14 de Abril de 1882. 
2A.D.L., C.N.A., 1ºof., lv.8, fls.79-80, 10 de Novembro de 1844.  
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milho invadem, por isso, os campos no mês de Maio. A generosidade das searas também podia 
ser abatida por aves e mamíferos. Frei Manuel de Figueiredo refere as artes populares para 
minimizar estas invasões e perdas de fruto: “Para afugentarem os pássaros das searas usam os 
lavradores de espantalhos, e os mandam enxotar por seus filhos menores com matracas de 
pena, e pau, vozeando amiúde, o que também fazem para acautelar a entrada de texugos nos 
milhos” (Maduro, 2013, 341). 

Maturada a seara dão-se os trabalhos da ceifa, entre Agosto e Setembro para os milhos de 
sequeiro e em Outubro para os de regadio, dependendo, neste último caso, das condições 
climáticas ou de haver capacidade para secar o grão. A produtividade em ano regular atinge 
entre trinta a trinta e dois alqueires por alqueire semeado, já o feijão branco que com o milho 
se consocia alcança os dez e até doze alqueires (Maduro, 2013, 339). Estes bons resultados 
culturais, aliás em paralelo com outras produções, testemunham o feito da lavoura 
cisterciense que leva ao limite a capacidade produtiva da lavoura tradicional do Antigo 
Regime. 

Chegado à eira, a primeira operação que o milho sofre é a descamisada. As maçarocas 
atapetam a eira e volvida uma semana de tempo seco o cereal era malhado ou escarolado. 
Parte da produção, depois de ter sido esfolhada, era armazenada nos espigueiros importados 
do noroeste, tanto de instalação fixa, como móveis, ficando a colheita tardia da produção de 
regadio protegida da chuva e permanentemente arejada. 

 Para debulhar o milho utilizava-se o malho. Esta alfaia estava tradicionalmente associada à 
cultura do centeio3, por oposição ao trigo que se servia da debulha à pata e com trilhos para 
desgranar o grão. Mas com a expansão do maiz, o malho revela-se o instrumento mais apto 
para fazer saltar os grãos da enorme espiga. O malho é igualmente aplicado na debulha das 
culturas que entram em regime de consociação com este cereal, como o feijão, o grão-de-bico, 
as favas, os chícharos e os tremoços. As próprias eiras tiveram de se adaptar às necessidades 
da debulha verificando-se a substituição das eiras redondas de calcadoiro de terra batida 
afetas à cultura do trigo pelas eiras quadrangulares de piso lajeado e delimitado. Concluída a 
debulha o grão ficava a secar no eirado e, depois de seco, padejava-se, conhava-se e joeirava-
se. 

O pão de seguida era alqueirado em arcas e celeiros, consoante a condição social do 
proprietário. Os cómodos de arrecadação foram reformados e ampliados para garantir a 
arrecadação do manancial de sementes. A fim de evitar o assédio do gorgulho, declara Frei 
Manuel de Figueiredo, “usam folhas de figueira-do-inferno, e outros preservativos, em que 
creio pouco, como nas cabeças de pescadas bem secas e penduradas nas paredes dos celeiros 
que dizem (eu nunca vi) fazer fugir o tal gorgulho em carreirões pelas portas e frestas dos 
celeiros” (Maduro, 2013, 343). 

O pagamento de foros e rendas dependia das culturas serem de sequeiro ou de regadio e dos 
dias estipulados pela tradição. Por isso, a cobrança podia ocorrer a 8 de Setembro4, pelo dia de 
S. Miguel (29 de Setembro)5, de todos os Santos (1 de Novembro), ou pelo dia de Santo André 
(30 de Novembro)6. Ao milho associavam-se leguminosas como o feijão, estipulando-se a 
altura da entrega por dia de S. Simão (28 de Outubro)7 ou por todos os Santos8. Determina-se 

                                                           
3Veja-se: OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, Fernando; PEREIRA, Benjamim. (1983). Alfaia Agrícola 
Portuguesa, pp.295-296; DIAS, Jorge. (1993). “Difusão e história dos métodos de debulha na Península 
Ibérica”, pp.337, 345-346. 
4A.D.L., C.N.A., 4ºof., lv.32, fls.13-14, 24 de Junho de 1827. 
5A.D.L., Mosteiro de Alcobaça, cx.4, lv.5, fl.196v.  
6A.D.L., C.N.A., 6ºof., lv.5, fls.5-6, 20 de Janeiro de 1825.  
7A.D.L., C.N.A., 1ºof., lv.7, fls.35-36, 31 de Dezembro de 1835.   
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ainda que o cereal seja bom e limpo e da respetiva colheita, afastando a hipótese de receber 
cereal entulhado da colheita precedente. 

Numa estratégia de sobrevivência e adaptação, que hoje podemos designar de ecológica e 
sustentável, a lavoura antiga não provoca desperdícios utilizando para múltiplos fins os 
subprodutos das culturas. As palhas de feijão e milho grosso eram utilizadas como penso para 
o gado bovino. Os carolos, depois de retirados os grãos partidos que serviam de alimento ao 
gado de capoeira, eram armazenados como acendalhas para o forno do pão e para a lareira 
durante o longo Inverno. As camisas, depois de sofrer a desfiada, serviam para fazer chapéus e 
esteiras, substituir o interior de enxergas e colchões.  

Por meados do século XIX, o concelho de Alcobaça produz o milho necessário para o sustento 
da sua população. Na resposta ao quesito nº4 afeto à Portaria de 3 de Julho de 1856, a Câmara 
esclarece que “este concelho não importa senão algum milho pelo porto de S. Martinho, em 
annos escassos, mas se se attender ao que é exportado d’este concelho para Rio Maior, e 
Cartaxo, fica equilibrado uma com outra cousa (…) ”9. No ano de 1858, o concelho arrecada 
177.500 alqueires de milho contra 63.200 alqueires de trigo10. A dominância do milho 
fortalece-se apesar da concorrência da concorrência dos arrozais. Em 1865, a colheita de trigo 
já só representa 1/5 da do milho, arrecadando o cereal de segunda 400.000 alqueires11.  

3. Conclusão 

Como vimos, a vitória do milho grosso produziu transformações culturais assinaláveis no 
território dos coutos. O novo cereal trouxe para a ribalta a prática do regadio que reforça a 
colheita das searas, operou transformações assinaláveis nos sistemas e tecnologias de 
debulha, nos cómodos de seca (espigueiros e telheiros de apoio) e arrecadação, deu primazia 
nos engenhos de moagem às pedras segundeiras (no concelho vizinho das Caldas da Rainha 
cerca de 80% das pedras eram segundeiras12), reordenou a hierarquia na paleta cultural e os 
tipos de rotação e consociação com outras plantas e vitima os milhos miúdos. Por meados do 
século XIX, os concelhos que pertencem ao distrito de Leiria já não cultivavam o milho-miúdo, 
semeando exclusivamente a variedade branca e amarela do milho grosso13. 
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