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colónias para homens novos:  
arqueologia da colonização agrária 
fascista no noroeste ibérico
Xurxo Ayán Vila1, José Mª. Señorán Martín2

RESUMO

A partir de uma abordagem comparativa, propomos nesta nossa comunicação uma Arqueologia de algumas das 

colônias agrárias implantadas no noroeste da península bérica: Lamas (Paredes de Coura), o projeto de coloni-

zação dos terrenos baldios de Montalegre e Boticas (Barroso) e o Plan de Colonización de la Tierra Llana (Lugo, 

Galiza). Apesar de ser uma área que compartilha características comuns (mesmo clima, pequenos proprietários, 

marginalidade), as soluções adotadas geraram diferentes materialidades. A partir da Arqueologia do Passado 

Recente, recém desenvolvida em Portugal, levantamos questões teóricas e metodológicas para o estudo desse 

tipo de espaço doméstico contemporâneo. Esta pesquisa é realizada no âmbito do projeto de Archaeology of 

Contemporary Past and Heritage Socialization, financiado pela FCT (CEECIND / 04218/2017).

Palavras-chave: Colonização agraria, Fascismo, Espaço doméstico, Arqueologia rural, Arqueologia da paisagem.

ABSTRACT

From a comparative approach, we propose in this communication an Archaeology of some of the agrarian 

colonies implanted in the northwest of the Iberian peninsula: Lamas (Paredes de Coura), the colonization 

project of the wastelands of Montalegre and Boticas (Barroso) and the Plan de Colónización de la Tierra Llana 

(Lugo, Galicia). Despite being an area that shares common characteristics (same climate, small landown-

ers, marginality), the solutions adopted have generated different materialities. From the Archaeology of the 

Recent Past, recently developed in Portugal, we raised theoretical and methodological questions for the study 

of this type of contemporary domestic space. This research is carried out within the scope of the Archaeology 

of Contemporary Past and Heritage Socialization project, funded by FCT (CEECIND / 04218/2017).

Keywords: Agrarian colonization, Fascism, Domestic space, Rural archaeology, Landscape archaeology.
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1. INTRODUÇÃO

Desde o início que as ditaduras ibéricas de Salazar 
e Franco propuseram a criação de um novo Estado 
baseado na autarquia, no intervencionismo estatal 
no mercado, no controlo da mão-de-obra rural e na 
defesa da propriedade. Tudo isto para favorecer e 
recompensar os grandes proprietários de terras que 
tinham apoiado o bando rebelde no caso espanhol e 
que lutavam contra a mobilização política dos traba-
lhadores rurais nas grandes propriedades do centro-
-sul de Portugal (Barrones, 2012; Baptista, 1993). A 
colonização seria o elemento-chave desta política 

agrícola, apresentada em Espanha como uma refor-
ma inteligente em contraste com a reforma agrária 
realizada durante a Segunda República e o processo 
de coletivização. Para além da transformação de mi-
lhares de hectares em terras irrigadas e da redistri-
buição de parcelas entre os novos colonos, o objetivo 
final era redimir o campesinato, uma vez que a rurali-
dade era apresentada pelos ideólogos fascistas como 
a reserva moral das nações espanholas e portuguesas 
(Alares, 2010; Rosas, 2018). As novas aldeias de co-
lonização, cuja tarefa inicial era dar apoio material às 
pessoas que estavam a transformar os terrenos bal-
dios em terrenos agrícolas, estavam vestidos com o 

DOI: https://doi.org/10.21747/978-989-8970-25-1/arqa158
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manto ideológico do Estado Novo e a Nueva España 
(Silva, 2011; Guerreiro, 2016; Flores, 2013).
A Junta de Colonização Interna (1936) promoveu 
a criação de novos assentamentos em Portugal se-
guindo as orientações de Rafael Duque (Ministro da 
Agricultura entre 1934 e 1940 e da Economia entre 
1940 e 1944) e os ensaios prévios realizados durante 
a monarquia e a República (Carvalho 2018). Em 1937 
a reabilitação das colónias em Leiria e Sabugal serviu 
de base para a definição dos modelos de povoamento 
que mais tarde se materializariam. Entre 1936 e 1967, 
foram construídas sete colónias agrícolas: Milagres 
(Leiria), Martim Rei (Sabugal), Pegões (Setúbal), 
Barroso (Montalegre e Boticas), Gafanha (Ílhavo), 
Boalhosa (Paredes de Coura) e Alvão (Vila Pouca de 
Aguiar). Por outro lado, a colonização promovida 
pelo regime franquista através do Instituto Nacional 
de Colonização (1939) foi levada a cabo em muito 
maior escala. De facto, afetou 2% da população ativa 
rural em Espanha, ou seja, cerca de 60.000 colonos 
com a aquisição de meio milhão de hectares. Embora 
tenha produzido pouca redistribuição social – cerca 
de 50.000 famílias até 1971 – levou a cabo uma inten-
sa política de construção, representada por 11.000 
quilómetros de valas e canais, 113.000 hectares ni-
velados e 300 novas aldeias (Pérez Escolano, 2005).
Em ambos os casos, estamos perante autênticos pro-
jetos de engenharia social que modificaram decisi-
vamente o meio ambiente e a paisagem cultural de 
regiões rurais inteiras em prol de uma certa ideia de 
Progresso e Modernidade. Um projeto colonizador 
que apresenta enormes semelhanças com iniciativas 
similares realizadas por outros estados totalitários, 
como a Itália fascista (Stampacchia, 2000; Samuels, 
2010) ou o estado comunista etíope (González Rui-
bal, 2006), para citar dois exemplos que conhece-
mos em primeira mão.
Nas últimas décadas, foram publicados trabalhos 
sobre este fenómeno (sejam abordagens gerais ou 
particulares, limitadas no tempo ou restritas a áreas 
territoriais específicas) por economistas, antropó-
logos, historiadores, geógrafos, engenheiros agríco-
las, sociólogos e políticos. No entanto, a materiali-
dade gerada por estas políticas colonizadoras só tem 
despertado interesse no campo da arquitetura e do 
planeamento urbano. Assim, temos estudos que se 
centraram no trabalho dos arquitetos das povoações 
e na análise dos projetos de ação (Centellas, 2010; 
Tordesillas e Meiss, 2013; Flores, 2013; Guerreiro, 
2016; Oliveira, 2018). Estas abordagens têm dado 

uma valiosa contribuição, já que conseguiram recu-
perar para as Ciências Sociais uma experiência que, 
como dissemos, foi praticamente esquecida. No en-
tanto, é de notar que estes estudos mal abordam o 
contexto sociopolítico e económico que explica o 
surgimento destas arquiteturas. Até agora, os aspe-
tos estéticos e mesmo artísticos desses ambientes 
arquitetónicos têm sido mais tratados, deixando 
de lado a sua relação com a ideologia dominante e o 
projeto social imposto pela ditadura.
Acreditamos que a arqueologia do passado contem-
porâneo pode preencher esta lacuna e proporcionar 
uma nova abordagem às materialidades e memórias 
do processo de colonização. Neste sentido, em 2014 
os autores deste texto iniciaram um projeto (Ar-
queología postcolonial na Espanha) da Universidade 
do País Basco onde começámos a estudar arqueolo-
gicamente as colónias agrícolas e industriais pro-
movidas pelo regime franquista em zonas como o 
vale do rio Alagón (Cáceres, Estremadura) (Señorán 
e Ayán, 2015) ou o vale do rio Sil (León, Ourense, 
Lugo) (Ayán e Señorán, 2015). Agora, no âmbito de 
um novo projeto3, pretendemos realizar um estudo 
comparativo das aldeias de colonização criadas pe-
las duas ditaduras ibéricas.
O primeiro estudo de caso centra-se na zona de pe-
quenos proprietários da Galiza e do norte de Portu-
gal, onde a dispersão do habitat e do regime de pro-
priedade condicionou significativamente o projeto 
de colonização. Como já mencionámos, os planos 
de colonização na Nueva España foram criados com 
a intenção clara de intervir nas áreas de latifúndio 
do Estado onde o conflito sobre a propriedade da 
terra tinha gerado um profundo conflito social. Isto 
explica porque os grandes projetos colonizadores 
foram desenvolvidos na metade sul da península 
(Plano Jaén, Plano Badajoz), enquanto no Atlântico 
e no norte, não foram estabelecidos colonos, exceto 
no caso excepcional do noroeste. A Galiza serviu de 
enquadramento para quatro experiências coloniza-
doras: a rede de irrigação de Terra de Lemos (Lugo), 
a dissecação da Lagoa de Antela (A Limia, Ourense), 
o repovoamento da ilha de Ons (Pontevedra) e a co-
lonização de A Terra Chá (Lugo). Vamos centrar-nos 
neste último caso, comparando-o com os assen-
tamentos portugueses de A Boulhosa (Paredes de 
Coura) e Barroso (Montalegre e Boticas).

3. Archaeology of Contemporary Past and Heritage Sociali-

zation, financiado pela FCT (CEECIND / 04218/2017).
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Infelizmente, as circunstâncias impostas pela pan-
demia da COVID-19 nos últimos meses impedi-
ram-nos de completar o trabalho de campo necessá-
rio para podermos apresentar aqui um avanço mais 
elaborado da investigação. Em qualquer caso, apro-
veitamos a oportunidade para apresentar algumas 
reflexões e avaliar o potencial de uma linha de tra-
balho em arqueologia do passado recente que ainda 
está a descolar em Portugal (Coelho e Ayán, 2020; 
Casimiro e Sequeira, 2020).

2. DO AGRO PONTINO ÀS «AGRAS» 
DA «TIERRA LLANA»: UM MODELO DE 
COLONIZAÇÃO FASCISTA NA GALIZA

Em 2009, o ciclone Klaus derrubou uma antena de 
112 metros de altura no lugar de Arneiro (Cospeito, 
Lugo). Este era o último vestígio material do comple-
xo Elektra Sonne, construído pela Alemanha nazista 
com equipamento da casa Telefunken para guiar os 
submarinos da Kriegsmarine e aos caças da Luftwa-
ffe. A torre de Arneiro, como as ruínas das explora-
ções de volfrâmio na Galiza (Tejerizo e Rodríguez, 
2020), são materiais que testemunham a ajuda dada 
por Franco a Hitler, em troca dos serviços prestados 
pelo Terceiro Reich durante a guerra civil espanhola. 
Tanto a antena como o aeródromo anexo de As Ro-
zas, permaneceram ativos após a 2ª Guerra Mundial, 
desta vez já em mãos espanholas.
Em 1953, um avião militar sobrevoou o Arneiro com 
uma nova missão. É preciso lembrar que, no perío-
do imediato do pós-guerra, o exército de Franco 
colaborou estreitamente no desenvolvimento da 
fotografia aérea como uma ferramenta útil para os 
cientistas e técnicos fascistas comprometidos com 
a Nova Espanha. Assim, os falangistas Julio Mar-
tínez Santa-Olalla (1905-1972) e Martín Almagro 
Basch (1911-1984) foram os primeiros a utilizar a 
aviação militar para a deteção de sítios arqueológi-
cos (Almagro, 1953). O mesmo fizeram, mas na área 
da agricultura, Rafael Cabestany de Anduaga (1902-
1958) e Odón Fernández Lavandera (1915-2001), os 
dois engenheiros agrícolas que naquela manhã de 
1953 observaram do ar a manta arborizada que co-
bria esta área de planície conhecida como Terra Chá. 
Cabestany trabalhou na Guiné Equatorial entre 1925 
e 1931 e nessa colónia fundou a Companhia Agrícola 
e Florestal. Filiado ao Falange, quando a guerra eclo-
diu mudou-se para a zona franquista e lutou como 
alferes na 150ª Divisão marroquina nas batalhas de 

Guadalajara, Teruel e Ebro. Em 1951 foi nomeado 
Ministro da Agricultura por Franco, cargo que ocu-
pou até 1957. Por sua vez, Fernández Lavandera foi 
diretor-geral de Agricultura e um dos responsáveis 
técnicos pelos projetos propostos pelo Instituto Na-
cional de Colonização na Galiza. Tanto os arqueó-
logos Julio e Martín, como os engenheiros agrícolas 
Rafel e Odón, todos os quatro fascistas, são bons 
exemplos daqueles ingenieros de Franco (Camprubí, 
2017), especialistas que conceberam e implementa-
ram as políticas de modernização de um regime ba-
seado nas sinergias entre fascismo, nacional-catoli-
cismo, ciência e tecnologia. Portanto, a colonização 
agrícola na Galiza foi obra de homens (somente ho-
mens) com nome e apelidos, de técnicos que dese-
nharam todo um projeto de engenharia social como 
foi, neste caso, a criação da Zona de Colonização da 
Tierra Llana.
Do avião, o ministro e o diretor viram um imenso 
terreno baldio, não cultivado e sem uso, que tinha 
de ser colocado em produção. Do mesmo modo que 
drenavam sapais e lagoas insalubres (Antela na região 
ourensana de A Limia), aqui foi proposta a expropria-
ção por utilidade pública da terra, o desmatamento 
maciço e a concentração parcelária. O que estes en-
genheiros agrícolas não viam era a paisagem rural 
tradicional das comunidades locais. Como ficou de-
monstrado pela história agrária, os camponeses des-
tas paróquias mantinham um sistema de exploração 
sustentável em que a floresta e a montanha desempe-
nharam um papel fundamental, como complemento 
da agricultura intensiva desenvolvida nas chamadas 
agras (Cabana, 2008). O uso comunal destes espaços 
tem sido regido pelo direito consuetudinário desde 
os tempos medievais. Esta paisagem dizia respeito a 
uma lógica camponesa diametralmente oposta à ra-
cionalidade manejada pelo INC. Não eram terrenos 
baldios e as pessoas viviam lá.
Desde a elaboração do Plano Geral, em 1956, a his-
tória tecnocrática foi baseada numa visão colonial 
que contribuiu para subordinar ainda mais os habi-
tantes da área. Os técnicos queriam criar uma nova 
realidade en donde no hay nada, apontavam uma e 
outra vez hábitos rutinarios destes camponeses pri-
mitivos (Fernández e Pizarro, 1980) e propunha-se 
a colonização como uma missão, como aquelas que 
realizavam as ordens religiosas nas zonas rurais para 
recristianizar os habitantes do pagus. Para Caves-
tany, a colonização foi uma tarefa fundamental tanto 
nas colónias africanas como na Espanha rural, uma 
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missão necessária para conduzir os Bubis, os Fang e 
os camponeses galegos pelos caminhos do progresso 
e da modernidade.
A expropriação por utilidade pública das florestas 
comunitárias foi um golpe para a oposição e resis-
tência da população local. O Estado, como noutras 
regiões do país, recrutou a nova população de colo-
nos entre os expulsos pela construção de barragens 
e pelo reflorestamento maciço. Neste caso, mais 
de 20% dos colonos vieram de zonas montanhosas 
afetadas por estes processos, como Quiroga ou Ne-
gueira de Muñiz. Foi necessário recrutar famílias de 
outras regiões espanholas (León, Cantábria) e mes-
mo do norte de Marrocos, que recentemente se ti-
nha tornado independente de Espanha (Cardesín, 
1987). Na sua vida anterior, os colonos faziam parte 
do grupo mais baixo da sociedade camponesa galega, 
conhecidos como caseiros, as famílias sem casa ou 
terra própria, que trabalhavam e viviam na terra de 
casas grandes em troca de uma parte da colheita. Es-
tes caseiros passaram de dependentes dos fidalgos e 
dos camponeses ricos, a ficar dever tudo agora ao re-
gime franquista. A construção desta nova identida-
de foi um instrumento de controlo social concebido 
pela ditadura para acabar com os caprichos da refor-
ma agrária republicana e a luta de classes no campo. 
Esperava-se que os colonos fossem leais ao regime, 
razão pela qual muitos deles foram selecionados de 
entre antigos combatentes da guerra civil e da Divi-
são Azul (no caso português exigia-se ser, entre ou-
tras coisas, robusto, ter amor ao trabalho e à família, 
não ser alcoólico, nem desordeiro, nem comunista, 
acatar a Constituição em Fonseca 2004: 79)
Como já mencionámos, a colonização da Terra Chá 
foi o único caso na Galiza que levou à instalação 
efetiva de populações. Após a anterior expropria-
ção de 2800 Ha de floresta comunal pertencente a 
freguesias dos municípios de Cospeito e Castro de 
Rei, 189 famílias de colonos foram reassentadas em 
Matodoso (Setor III, 1959-1962), em Arneiro e Vei-
ga do Pumar (Setor II) e A Espiñeira (Setor I), estas 
duas últimas habitadas desde 1966 (Cardesín, 1987). 
Engenheiros agrícolas como Odón Fernández tive-
ram um papel essencial na definição deste modelo 
de ocupação colonial, e não tanto os arquitetos que 
colocaram no mapa as ideias prévias, com Alejandro 
de la Sota (1913-1996) como figura principal (Zas 
Gómez, 2002).
O projeto não pode ser compreendido sem reconhe-
cer a influência decisiva do fascismo italiano. Tanto 

as instituições criadas pelo Estado Novo na década 
de 1930 como pelo Nuevo Estado são uma imitação 
das entidades promovidas pelo regime de Mussolini 
(Rosas, 2019). O INC nasce em 1939, no auge da fase 
mais filofascista da ditadura. Os ideólogos e técnicos 
falangistas olham com admiração para o trabalho do 
Duce. É a partir destas coordenadas que o Plano de 
Colonização da Planície reproduz, em menor escala, 
obviamente, o modelo do Agro Pontino, ao sul de 
Roma. Mussolini pretendia resolver o problema do 
desemprego no mundo rural enviando habitantes 
de áreas densamente ocupadas para repovoar áreas 
marginais que estavam a ser colonizadas. É a mesma 
lógica demográfica (e também o mesmo imaginário 
de dominação) que utilizou para justificar a aventura 
colonial na Cyrenaica Líbia e no Corno de África: o 
Imperio del Lavoro. Como aponta L. Veracini (2018, 
p. 19), o Agro Pontino é o paradigma da Bonifica 
integrale, de uma região definida pelos seguintes 
epítetos: desabitada, bárbara, primitiva, selvagem 
e improdutiva. A sua drenagem e ruralização con-
tribuiria para a autonomia nacional e para a criação 
de uma classe de colonizadores-proprietários-coo-
perativos que acabaria com os conflitos gerados pelo 
latifúndio e o perigo de uma revolução socialista 
(Stampacchia, 2000). Este projeto megalomaníaco e 
propagandístico começou em 1927 com a drenagem 
e loteamento do território; em poucos anos 30.000 
colonos chegaram à região e 3.000 fazendas, 88 al-
deias e cinco novas cidades foram construídas (Lit-
toria, Sabaudia, Pontinia, Aprilia e Pomezia). Como 
o Imperador Augusto, o ditador modificou a paisa-
gem numa escala nunca antes vista, para reinstalar 
os seus legionários, os cidadãos fascistas, nas coló-
nias rurais: un esercito di fieri rural fascisti. A Opera 
Nazionale per i Combattenti (ONC) selecionava os 
colonos e atribuía-lhes uma casa e uma parcela de 
terra para cultivo. Aos 30 anos, a propriedade passa-
va para as famílias. Este modelo de habitat disperso 
baseava-se em núcleos centrais, centros cívicos ad-
ministrativos suburbanosem que se encenava o po-
der (a Câmara Municipal, a Casa do Partido Fascista), 
e se ofereciam serviços civis (mercado, espaços de 
lazer) e religiosos (igreja) (Capresi, 2019). A piazza 
era o forum do fascismo do século XX. As missas 
dominicais ou eventos do partido fascista eram pra-
ticamente as únicas redes de sociabilidade fora da 
vida familiar nas fazendas. As colónias eram ilhas 
de italianidade, formavam uma feliz Arcádia rural e 
os colonos eram o epítome do uomo novo, o homem 
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novo. A Nueva España e o Estado Novo assumiram 
mimeticamente esta proposta ideológica tanto nas 
colónias internas como nas colónias em África (Ro-
sas, 2001; Gonçalves, 2018).
O INC conhecia perfeitamente a experiência fascis-
ta italiana desde a sua fundação. Mesmo em 1951, ex-
-chefes do projeto do Agro Pontino visitaram Espa-
nha e deram palestras para engenheiros e arquitetos 
ligados aos projetos de colonização (Bazán e Loza-
no, 2015, pp. 207-9). É sobre esta base que assentou 
a colonização da Tierra Llana, resultando numa pai-
sagem que desde então será familiar e será associada 
à modernização das zonas rurais na Galiza. Os mar-
cos materiais são, por um lado, os canais de irriga-
ção e, por outro, os caminhos retos que atravessam 
e delimitam o terreno concentrado e ao pé do qual as 
novas quintas familiares se estabelecem equidistan-
tes. O módulo carro (substituído pelo módulo trator 
na década de 1960) estabelece uma distância míni-
ma (2,5 e 3 km) entre a casa-parcela e a casa-centro 
cívico (Zas, 2002, p. 199). O horizonte está ponti-
lhado com os novos símbolos da Modernidade: os 
tanques de água, os silos cilíndricos e as torres dos 
campanários das igrejas localizadas nos centros cívi-
cos. Num período de tempo muito curto, passamos 
das paróquias aos setores, das agras às parcelas, dos 
carros aos tratores, dos tradicionais espigueiros aos 
silos, da lareira, dos quinqués e das velas à luz elétri-
ca, das cortes das vacas debaixo da casa aos estábulos 
de cimento, dos agricultores e caseiros aos colonos, 
desde os mortos no átrio da igreja paroquial até aos 
mortos segmentados da comunidade e enterrados 
em cemitérios isolados.
As fazendas consistem numa casa típica com alpen-
dre, uma planta retangular e dois andares, e uma 
série de anexos (celeiro, chiqueiro, estábulo, gali-
nheiro, monturo) ao redor de um grande pátio. Na 
casa são utilizadas técnicas tradicionais de constru-
ção, com ardósia no telhado e paredes de alvenaria. 
Como novidade, e seguindo o modelo do coloni-
zador do sul, o exterior da casa é coberto com cal.  
A conceção (1957) foi obra não só de arquitetos, mas 
também de engenheiros agrícolas, o que explica a 
abordagem produtivista que rege este modelo de es-
paço doméstico. Ao mesmo tempo, o centro cívico, 
como já assinalámos, é uma clara adaptação do mo-
delo fascista italiano, uma nova realidade (fracassa-
da) que rompe com a organização paroquial galega 
de mil anos e com as câmaras municipais criadas no 
século XIX pelo Estado liberal. Em torno de uma 

praça ajardinada e geralmente com secções portica-
das estão dispostas a Igreja, a sede da Ação Católi-
ca, as escolas, as casas dos professores, instalações 
comerciais e um centro corporativo. Na periferia do 
complexo está o novo cemitério, sempre localizado 
em localizações conspícuas de grande visibilidade. 
O caso do Arneiro é paradigmático a este respeito. 
O centro cívico simbolizava a proteção do Estado 
franquista, o mesmo que tinha provocado o desen-
raizamento destes caseiros e camponeses, desloca-
dos pelas obras públicas do regime. Não importava, 
eles deviam tudo à Nueva España. Como os mon-
tanheses de Leão que foram enviados para a terra 
de Campos em Castela (protagonistas do romance 
de Julio Llamazares Diferentes formas de mirar al 
agua), ou os camponeses neolíticos pré-históricos, 
estes novos colonos começaram realmente a ocupar 
o espaço quando começaram a enterrar os seus mor-
tos nestes cemitérios tão modernos. Na sociedade 
camponesa galega, os nichos são agrupados sob o 
nome ou apelido de uma casa. Aqui não, são pro-
priedade de pessoas com nomes e apelidos. O indi-
víduo, tal como o trator, o cimento e a luz elétrica, é 
uma criação da Modernidade.

3. PLANIFICAÇÃO RURAL SALAZARISTA: 
O NÚCLEO DE COLÓNIAS DO BARROSO 
(MONTALEGRE E BOTICAS)

O arquiteto nazi Albert Speer desenhou toda uma 
estratégia de propaganda para promover a cultura do 
Terceiro Reich em países neutros durante a Segunda 
Guerra Mundial. Foi neste contexto que se enqua-
drou a exposição itinerante A Moderna Arquitetura 
Alemã inaugurada em Lisboa em novembro de 1941, 
com o apoio do Sindicato Nacional dos Arquitetos 
e da Sociedade Nacional de Belas-Artes (Vilanova, 
2014; Ninhos, 2017, pp. 222-226). O que ali se viu 
teve uma influência notável, não tanto na adoção da 
arquitetura moderna, mas no desenvolvimento da 
arquitetura oficial monumentalista e classicista do 
Estado Novo, como se pode ver no projeto da Cidade 
Universitária de Coimbra (1943). O arquiteto Raul 
Lino, presente no jantar de gala oferecido a Speer 
após a abertura da exposição, também não se deixou 
levar pela arquitetura moderna. A sua visão do que 
deveria ser a casa portuguesa, seja num bairro eco-
nómico ou numa colónia agrária, materializava duas 
ideias-chave da ideologia do Estado Novo: o culto à 
família e a reivindicação do mundo rural. A arquite-
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tura colossal estava reservada para as grandes cida-
des. A arquitetura vernacular era suficiente para os 
camponeses e colonos. Foi neste contexto, e sob esta 
influência, que os arquitetos do regime (Vasco Lobo, 
Alfredo da Mata Antunes, António Trigo, José Luiz 
Pinto Machado, entre outros) começaram a planear 
as habitações e povoações promovidas pela JCI.
O plano de colonização de Barroso foi concebido em 
1943 no âmbito da típica política fascista de promo-
ção da autossuficiência alimentar. Era a altura das 
campanhas a favor da produtividade agrária e da 
cultura da batata (1939-1943). Para os engenheiros 
agrónomos que trabalham no Estado Novo, os bal-
dios montanhosos concentrados no norte foram um 
obstáculo para a modernização do mundo rural. Os 
usos comunais e sazonais destes recursos decorriam 
de práticas medievais que colidiam com uma utili-
zação racional do meio (Freire, 2004). Os técnicos 
definem um cliché para a identidade barrosã, criado-
res de gado primitivos e promíscuos ancorados no 
passado, selvagens que convivem com os animais, 
cabaneiros e cabaneiras que ocupavam o último 
lugar da sociedade rural e estavam nos antípodas 
da imagem da família cristã defendida pelo Estado 
Novo (Freire et al., 1998). Uma agricultura eficien-
te exigia o estabelecimento de camponeses mais 
avançados, daí que muitos colonos tivessem vindo 
do Alto Minho e de Viseu. Também na Terra Chá os 
colonos provenientes de Cantábria ensinaram boas 
práticas agrícolas aos primitivos nativos.
Como no caso espanhol, o projeto colonizador as-
sentava em três pilares: a concentração parcelária, o 
repovoamento florestal e as infraestruturas hidráu-
licas. A colonização do Barroso teve lugar na década 
de 1950, afetando 36.477 hectares e levando à cons-
trução de sete núcleos habitacionais: Chã, Sepeda, 
Criande, Vidoeiro, Fontão, Pinhal Novo e Veiga de 
Montalegre (Oliveira, 2018). O modelo do tipo de 
casa concebido pelos arquitetos baseava-se numa 
peça principal com planta retangular, seguindo pa-
drões já experimentados na Itália e Espanha. O espa-
ço doméstico contava com edifícios especializados: 
dois silos, uma nitreira, estábulo, compartimento 
para pocilgas e um alpendre para carros e ferramen-
tas. Ao contrário do habitat disperso da Terra Chá, 
no Barroso apostou-se na concentração das casas 
em assentamentos, seguindo o conceito de Unidade 
de Vizinhança e sob a influência anglo-saxónica da 
Aldeia-Jardim (Rapazote, 2012). No entanto, como 
no caso da Galiza, existiam aldeias centrais como a 

Aldeia Nova do Barroso, com uma distância máxima 
de 2 km a pé das aldeias satélites (módulo carro em 
Espanha e mochav em Israel). Como aponta Silva 
(2011), é muito interessante ver as mudanças na evo-
lução do projeto original. Em 1953 foi concebido um 
espaço segmentado do resto, com personalidade pró-
pria: o Centro Social, uma imitação do Centro Cívico 
do Fascismo Italiano, que, como vimos, estava tam-
bém a ser aplicado na altura no noroeste de Espanha. 
Este núcleo acolhe materialmente os representantes 
do Estado Novo: professores, engenheiros e GNR. 
Funcionários públicos separados espacialmente dos 
subordinados administrados (os colonos), tal como 
acontecia no Ultramar e já tinha sido praticado pelos 
ocupantes italianos no Corno de África.
Este peculiar urbanismo rural combinava tradição 
e modernidade. As casas seguem modelos locais 
adaptados ao clima, com grandes chaminés, chão 
de terra batida e um telhado de duas águas (origi-
nalmente, foi ponderada a possibilidade de utilizar 
colmo nas coberturas), bem como práticas domésti-
cas que enfatizam a cozinha e a vida familiar em es-
paços comuns. No espaço público, como nas antigas 
aldeias da zona, construem-se lavadouros e fornos 
comunais como espaços indispensáveis à socializa-
ção. No entanto, os núcleos também são desenha-
dos com critérios modernos longe do folclore local, 
com rotundas, plantas circulares, jardins, áreas ar-
borizadas e até escadas e miradouros monumen-
tais (Rapazote, 2012). Todo esse cenário suburbano 
sanciona o projeto ideológico do Estado Novo, com 
a igreja e a escola em lugares de destaque. Este in-
teresse estético também pode ser visto nas obras de 
engenharia hidráulica e nos povoados de empresa 
construídos nos dois países desde finais dos anos 50 
(Ayán e Señorán, 2015).
Enquanto o projeto inicial nos anos 40 falava de fa-
zendas familiares autossuficientes, já nos anos 50 o 
objetivo era a criação de empresas agrícolas familia-
res. Como no caso galego, a colonização finalmente 
procurou capitalizar as zonas rurais e incluí-las na 
lógica do mercado capitalista, mas foi totalmente 
confrontada com o processo de desintegração das 
comunidades rurais da zona a partir dos anos 60 
(abandono do campo, emigração, envelhecimento). 
O símbolo desta política fracassada é a construção 
da barragem de Pisões pela Hidroelétrica do Cáva-
do, que em 1963 inundou 24% da Aldeia Nova, 58% 
da Aldeia de Criande, cortou a estrada de acesso e 
isolou muitas parcelas.
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Numa reportagem recente,4 em março de 2019, o 
vice-presidente da câmara municipal de Montalegre 
mostrou o seu desconforto com a situação de aban-
dono por que tinha estado a passar a zona perante 
a inação estatal e reclamou a cessão e utilização pú-
blica das casas dos engenheiros da JCI, abandonadas 
à sua sorte num pinhal próximo à barragem. O que 
antes tinha sido uma Aldeia Nova é agora uma ruína 
(Figura 1).

4. A COLÓNIA NEOLÍTICA DE A BOULHOSA 
(LAMAS, VASCÕES, PAREDES DE COURA)

O pré-historiador marxista Vere Gordon Childe foi 
convidado a visitar Portugal em dezembro de 1949. 
Tal como na Espanha de Franco, o reconhecido ar-
queólogo australiano foi homenageado por repre-
sentantes académicos, neste caso, do Estado Novo 
(Gonçalves, 2011). Childe aproximou-se do Norte 
para visitar as citânias de Sanfins, Briteiros e o castro 
de Sabroso. Se tivesse visitado Paredes de Coura po-
deria ter conhecido a paisagem megalítica pré-his-
tórica de Chã de Lamas. Childe foi o grande teórico 
da revolução neolítica e da sua expansão por toda a 
Europa. Os primeiros camponeses colonizaram no-
vos espaços e semantizaram-nos com a construção 
de monumentos funerários. O núcleo megalítico de 
Chã de Lamas, perto da Lagoa da Salgueirinha, é a 
evidência material da primeira colonização huma-
na deste território selvagem na bacia superior do 
rio Coura. Em 1881 Narcizo A. Cunha e Pestana de 
Vasconcelos escavaram a mamoa 3, expondo uma 
câmara funerária poligonal, constituída por cinco 
lajes (Silva, 2006). Neste sentido, a colónia agrária 
da Boalhosa significou um regresso do Estado Novo 
à pré-história, mas na década de 1950. Esta ideia de 
continuidade histórica entre os primeiros colonos 
e os camponeses de hoje esteve sempre presente 
na mente dos técnicos que realizaram a pesquisa 
antes do desenho da colónia agrária salazarista. Os 
pastores e agricultores da região eram vistos como 
aqueles moradores mesolíticos primitivos que não 
conseguiam avançar em termos evolutivos. A nova 
colónia, como o Neolítico, deveria trazer progresso 
e inovação, o desenvolvimento de uma agricultura 
racional e moderna, mas ancorada nos valores con-
servadores da tradição e da propriedade da terra.

4. https://sicnoticias.pt/programas/reportagemespecial/ 

2019-03-31-Os-ultimos-colonos

O Estado Novo chegou à paisagem rural tradicional 
de Paredes de Coura sob a forma de uma nave aliení-
gena. Os arquitectos que conceberam colónias agrá-
rias sob os regimes fascistas eram capazes de gerar 
realidades geométricas nunca antes vistas. A moder-
nidade aterrou sob a forma de círculos, semicírculos 
e casas geminadas. A colónia agrícola de A Boalhosa, 
ao longe, parece um OVNI encalhado numa planície 
neolítica. O projeto começou em 1952 e os primeiros 
colonos foram instalados em 1957. Os engenheiros 
agrónomos do Estado Novo viam o sopé da serra de 
Corno de Bico um espaço virgem para o desenvolvi-
mento da agricultura. A sua particular visão dos bal-
dios não se importava com os processos históricos. 
A área já tinha sido colonizada pelos primeiros cam-
poneses na Europa, pelas comunidades neolíticas 
que marcaram a sua presença no território através 
dos seus antepassados há milhares de anos. Assim, 
a necrópole megalítica de Chã de Lamas, ao pé da co-
lónia agrícola de 1954 ainda está preservada.
Na Boalhosa, o arquiteto António Trigo aplicou o 
modelo de aldeia-jardim já experimentado no Bar-
roso e escolheu 15 habitações geminadas com co-
bertura de duas águas e capacidade para 30 famílias.  
O design da casa modelo deve-se a José Luiz Pinto 
Machado (Guerreiro, 2016, p. 175). No topo, em tor-
no da “Praceta do Centro Social”, foram construídas 
a escola e a casa do professor, dois edifícios que de-
vido ao seu design moderno rompem com o padrão 
formal folclórico das casas dos colonos. A igreja e 
o posto médico nunca se materializaram devido 
à falta de financiamento. O modelo arquitetónico 
ruralizante é evidenciado pela notável presença em 
cada unidade doméstica de um espigueiro tradicio-
nal, normalmente localizado na esquina do terreno, 
com visibilidade direta da rua. À entrada da colónia, 
o primeiro edifício a ser visto é o forno comunitário, 
atualmente local social da associação de moradores. 
Em 1958, os primeiros colonos chegaram e ocupa-
ram 14 casas, elevando o número total de habitantes 
para 70. Em 1973, das 30 casas planeadas, apenas ti-
nham sido ocupadas 10.
Hoje, visitar a colónia é uma verdadeira viagem si-
deral. A estrada de acesso é marcada por monólitos 
com o nome de diferentes planetas: aqui Saturno, ali 
Marte. Cientistas conceberam um percurso pedes-
tre completo, um trilho do sistema solar de 8,6 km 
de distância. Um projeto espetacular e do qual parti-
cipam diferentes entidades de olhos postos na valo-
rização do mundo rural. Esta viagem interplanetária 
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pode ser completada sem se obter qualquer infor-
mação histórica sobre esta aldeia criada ex novo. As-
sumimos que o Centro de Educação e Interpretação 
Ambiental da Paisagem Protegida de Corno de Bico 
(fechado) irá albergar algo daquilo que foi a história 
da colónia, embora já tenha suficiente com o facto 
de ser o centro do sistema solar. Uma antiga placa 
na Rua do Cimo é a única fonte que cita a origem e a 
função deste assentamento humano. O breve texto 
fala sobre os benefícios da colonização agrária dos 
baldios no Estado Novo.

5. BALANÇO E PERSPETIVAS

Está um dia quente no final de junho, a meio da 
manhã. Acabámos de sair do estado de emergência.  
A praça e e a área ajardinada do Centro Cívico de 
Matodoso (Castro de Rei, Terra Chá) está cheia de 
vegetação. O dono do bar El Centro orgulha-se da 
história da colónia, quando esta era uma ilhota de 
modernidade na Terra Chá: tínhamos escola, ma-
quinaria, tecnologia, vida… e está tudo acabado. As 
pessoas foram embora e todos os serviços estão con-
centrados na capital do concelho de Castro de Rei.  
O passado colonial é um empecilho para a classe po-
lítica local. A aventura da colonização interna teve, 
com o fim do regime de Franco, também um mau 
fim. Entre a relva que cobre o local do centro cívico, 
há um monumento ilegal bem cuidado, localizado 
numa posição central, na entrada do povoado e na 
beira da estrada: uma placa de bronze, com a efígie 
do ditador, diz o seguinte: SIENDO FRANCISCO 
FRANCO CAUDILLO DE ESPAÑA – TERRA CHA 
AÑO 1968.
Gerar um grupo social fiel aos regimes ditatoriais 
ibéricos foi um dos objetivos da colonização agrária. 
Materialidade, arquitetura e tecnologia contribuí-
ram para construir esta nova identidade. Os colo-
nos eram entes subalternos, crianças por reeducar 
(missões religiosas, Obra de Mães pela Educação 
Nacional, Educación y Descanso) aos quais era pre-
ciso «racionalizar» através da instrução correta na 
agricultura moderna. Os colonos eram diretamen-
te governados por técnicos, que supervisionavam a 
produtividade e o seu trabalho diário. Os engenhei-
ros, símbolos do Estado, foram os verdadeiros tuto-
res destas comunidades criadas ex novo. Fernando 
Rosas, para o caso português, salientou também o 
elitismo cientificista do salazarismo; segundo ele, 
o Estado Novo promoveu todo um projeto neo-

-fisiocrático de promoção rural e de reforma agrária, 
baseado num neo -iluminismo tecnocrático e autori-
tário comandado por uma elite de engenheiros (Ro-
sas, 2019, p. 144)… e arquitetos, acrescentamos nós.
E estes engenheiros de Salazar e Franco ainda hoje 
são reverenciados, literalmente. No bar de Matodo-
so, numa parede com iluminação própria, encon-
tramos pendurado o retrato de Odón Fernández 
Lavandeira (Don Adón para os vizinhos, com a), o 
criador desta nova realidade. Os seus restos mor-
tais encontram-se no cemitério vizinho do Centro 
Cívico do Arneiro. O túmulo, num lugar preferen-
cial, recebe o visitante assim que atravessa a porta. 
Foi pago por assinatura popular entre os colonos, 
que o nomearam Filho Adotivo. Como os párocos 
enterrados nos átrios das igrejas galegas, este en-
genheiro tornou-se uma espécie de santo ou Bom 
Pastor. A própria propaganda de Franco explorou 
esta imagem do Caudilho como o Bom Pastor, após 
a celebração do Congresso Eucarístico Nacional em 
Barcelona em 1952 (Figura 2).
Esta visão apologética, triunfalista e aparentemente 
apolítica tornou-se muito difundida entre os des-
cendentes daqueles colonos, como pudemos ver 
pelos autores deste texto durante o trabalho de cam-
po. Nos últimos anos, tem havido uma proliferação 
de placas comemorativas, pequenos monumentos 
em praças de aldeia e centros de interpretação que 
honram a memória dos pioneiros (Señorán e Ayán, 
2015). A aventura colonial é vista com condescen-
dência, assumindo uma abordagem narcotizante do 
passado. Na colónia da Boalhosa, prevalece o discur-
so naturalista: é sempre mais confortável e menos 
controverso abrigar um Centro de Educação e Inter-
pretação Ambiental de uma Paisagem Protegida ou 
uma rota interplanetária. Outra coisa seria divulgar 
o passado recente da área e recuperar o seu sentido 
de lugar. No caso da Terra Chá, não só este passado 
não é óbvio, como ainda se reivindica com orgulho 
este passado franquista.
As ruínas e restos materiais destas colónias do no-
roeste desafiam-nos diretamente e lembram-nos 
que estamos diante de um cenário político, um la-
boratório social projetado e executado de acordo 
com uma ideologia específica por especialistas com 
nomes e apelidos (Saraiba, 2010; Camprubí, 2017). 
São a expressão material da propaganda e da cosmo-
visão fascista (Capresi, 2019). Embora os projetos de 
colonização fossem herdeiros de uma tradição libe-
ral anterior e os técnicos portugueses e espanhóis se 
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inspirassem em iniciativas desenvolvidas em vários 
países (da Colômbia à Bélgica, passando pela Tunísia 
e Argélia), a JCI e o INC bebiam diretamente das fon-
tes do fascismo italiano. Os falangistas optaram por 
uma arquitetura radicalmente moderna e por um ha-
bitat disperso na Terra Chá, enquanto os arquitetos 
do Estado Novo assumiram um habitat concentrado 
e um estilo regionalista que gradualmente se abriu 
a critérios modernos no nível do assentamento. Em 
ambos os casos, os regimes levaram a cabo uma po-
lítica de depredação do território (expropriações, 
barragens, consolidação de terras, reflorestamento) 
que levou à mobilização forçada das populações ru-
rais e a uma notável resistência das comunidades lo-
cais (Fonseca, 2004; Cabana, 2008). Tanto em Lugo 
como em Paredes de Coura ou Barroso, os habitan-
tes das aldeias desenvolveram diferentes estratégias 
de resistência. A oposição e a apatia levaram ao re-
crutamento de colonos em lugares como Marrocos, 
no caso da Galiza, e em outras regiões, no caso de 
Portugal. O próprio dirigismo implícito nesta arqui-
tetura planeada falhou diante da realidade de alguns 
colonos que reinterpretaram, readaptaram e ressig-
nificaran espaços domésticos e agrícolas (o mesmo 
fizeram os arquitetos e engenheiros ao longo das dé-
cadas de 1940, 1950 e 1960).
A arqueologia é uma ferramenta útil aqui. A nossa in-
tenção no próximo ano é realizar escavações arqueo-
lógicas em casas abandonadas nestas colónias com o 
objetivo de analisar qual foi a utilização real de toda 
esta arquitetura doméstica e se o projeto de enge-
nharia social da colonização atingiu algum dos seus 
objetivos. Embora talvez as próprias ruínas sejam a 
evidência mais objetiva do fracasso de uma coloni-
zação que se estava a tornar cada vez mais anacrónica 
e extemporânea. O eletrofascismo impôs um novo 
campo de jogo com a chegada da barragem, no caso 
de Barroso. Aqui o Estado Novo pretendia deslocar 
os habitantes para outras zonas do país ou mesmo 
enviá-los para as colónias agrárias de Angola e Mo-
çambique, outras ilhas de portugalidade nos confins 
do Império (Gonçalves, 2018). No entanto, após re-
ceber a indemnização, a grande maioria dos colonos 
tornou-se emigrante, indo para França, Alemanha, 
Espanha e EUA. Como Alfredo González-Ruibal 
(2006) assinalou sobre os reassentamentos na Etió-
pia comunista, o sonho da razão produz ruínas. As 
casas dos engenheiros, abandonadas no Centro Ad-
ministrativo, são o reflexo material do fracasso da 
colonização fascista interna. Assim como os centros 

cívicos da Terra Chá, mal sinalizados na estrada, em 
decadência e cheios de vegetação.
Uma arqueologia pós-colonial permitir-nos-á des-
colonizar estas materialidades, explicitar o carácter 
fascista dos regimes salazarista e franquista e propor 
narrativas e novos usos de um património crítico, 
por vezes traumático, outras vezes rejeitado, mas 
também naturalizado e branqueado através de his-
tórias tecnocráticas que nos falam de produtividade, 
saneamento, higiene, progresso e luta do homem 
contra a natureza. Foi a partir do ponto de vista dos 
engenheiros fascistas que o comunal passou a ser 
concebido como um baldio subutilizado, improduti-
vo e insalubre. A Arqueologia é um know-how, uma 
técnica útil para o desenvolvimento sustentável des-
tes espaços rurais. As colónias de que aqui falamos 
são autênticas paisagens arqueológicas fossilizadas 
(Cabana, 2008, p. 51) e têm enorme potencial para o 
que é conhecido como turismo de memória. Através 
das ruínas e da arquitetura podemos percorrer todo 
o século XX, elaborar sugestivas histórias sobre o 
Estado Novo, a 2ª Guerra Mundial, a exploração do 
volfrâmio, o eletrofascismo e o fim do salazarismo e 
do franquismo. E tudo isto com a intenção de gerar 
recursos visitáveis, mas também para estimular o 
espírito crítico dos cidadãos quando se trata de lidar 
com os vestígios materiais das ditaduras ibéricas.
São doze e meia, num dia ensolarado de outono. 
Estamos na praça do centro social da colónia de A 
Boalhosa -Lamas -Vascões. Em frente a Mercúrio, e 
o indicador de Vénus, é uma das casas geminadas 
concebidas no início da década de 1950. Na entrada, 
uma idosa utiliza um chapéu largo de palha e está 
vestida com um luto rigoroso. Talvez seja uma das 
últimas sobreviventes da primeira geração de colo-
nos. Está a rezar o terço e vira o olhar para a minús-
cula Nossa Senhora que encontra logo após Mercú-
rio, ao pé da moderna casa da professora (1958), hoje 
abandonada. A colónia agrícola parece um enorme 
henge do século XX, construído sobre as cinzas dos 
primeiros colonos neolíticos. Não há mais crianças. 
Apenas os fantasmas do passado, um centro de in-
terpretação ambiental fechado e uma rota interpla-
netária. O Estado Novo foi capaz de gerar fenóme-
nos reais poltergeist.
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Figura 1 – A colonia agrária de Aldeia Nova de Barroso (Montalegre) em julho de 2020 (ortofoto de Manoel A. Franco Fernández).

Figura 2 – Túmulo funerario do engenheiro Odón Fernández Lavandeira no cemitério vizinho do Centro Cívico do Arneiro. 
Junho de 2020 (foto de Xurxo Ayán).
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