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Prefácio
No âmbito das ações propostas pelo Grupo Marcadores da Rede Cultura 2027, foi levada a cabo,
com coordenação geral do Dr. Francisco Teles da Gama, o Colóquio de Jovens Investigadores sobre
o Património Cultural Europeu existente no território respeitante aos 26 municípios que integraram
essa mesma rede. O Colóquio, celebrado em outubro de 2020, num tempo de dificuldades ditadas
pelas regras de distanciação social que a Pandemia Covid-19 obrigou, foi celebrado em três sessões,
com assinalável sucesso em termos de impacto público, que decorreram, respetivamente, no Museu
de Leiria (6 de outubro), no Instituto Politécnico de Tomar (8 de outubro) e no Mosteiro da Batalha
(10 de outubro).
A abertura destas três sessões contou com a presença e intervenção dos Doutores Fernando
Paulo Oliveira Magalhães (Instituto Politécnico de Leiria), João Coroado (Instituto Politécnico de
Tomar), Acácio Fernandes de Sousa e Joaquim Ruivo (Diretor do Mosteiro da Batalha).
À chamada de comunicações, competente e eficientemente montada e coordenada pelo Dr.
Francisco Teles da Gama, corresponderam jovens investigadores com origem no Brasil, na Nigéria e em
Portugal. As propostas admitidas incidiram sobre os domínios científicos da Arqueologia, da História,
da História da Arte, da Museologia e do Património Cultural e Religioso, propondo os comunicantes
olhares que vão da Pré-História do antigo território estremenho até à Época Contemporânea.
Este livro é o fruto desses encontros de jovens investigadores que se propuseram refletir em
torno de um Património que resulta de uma história de lugares com memória, no extenso território
litorâneo português entre Pedrógão Grande e Leiria, a norte, e Torres Vedras e Lourinhã, a sul, entre
o limes marítimo da Nazaré e de Peniche e as terras taganas da cidade do Nabão, sensivelmente, que
emergem das raízes profundas culturais europeias, em geral, e mais particularmente mediterrânicoatlânticas. Da História da Europa, efetivamente, subsistem numerosas e complexas marcas históricas,
materiais e socioculturais, populares e eruditas, no território da rede de municípios que incorporam
a candidatura de Leiria a Capital Europeia da Cultura no ano de 2027. Um território marcado desde
sempre por migrações de gentes, partidas e chegadas, pessoas concretas com diferentes proveniências
e com diversificados objetivos de vida e destinos geográficos. Entre os que ficaram e os que partiram,
os que chegaram e retornaram, teceu-se uma História que une gerações e de que dão e são testemunho
os marcos identitários saídos dos teares da memória e do património cultural deste vasto pedaço da
Europa onde “a terra se acaba e o mar começa”.
A História existe e não pode ser esquecida das gerações que lhe dão significado e vida. O
Colóquio, cujas comunicações estas atas publicam e arquivam para sempre, demonstra, também,
a vitalidade dessa outra face da História, a da cidadania, que motiva tantos e tão generosos jovens
investigadores a gostarem de a pesquisar e de a escrever e a envolver-se, sobremodo, nos desafios da
identificação de um território que é o chão do seu próprio futuro.
Saul António Gomes
Coordenador do Painel “Marcadores”
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Apresentação
Quando o Grupo dos Marcadores teve a ideia de desenvolver um colóquio dirigido aos jovens
investigadores, que se dedicassem ao estudo da região da Rede Cultura 2027, foi com muito apreço
que assumi o papel de coordenar e moderar o evento. O Professor Doutor Saul António Gomes,
Coordenador do Grupo dos Marcadores, desempenhou um papel de extrema importância, ao alertar
para a urgência de novos estudiosos que se preocupem em deixar registada a história do centro de
Portugal, depositando total confiança no projeto. Não podia deixar de referir os inestimáveis contributos
do Dr. Joaquim Ruivo, do Professor Doutor Fernando Paulo Oliveira Magalhães, do Professor Doutor
Luís Mota Figueira e do Dr. Bernardo Neves Garcia, elementos valiosos que compuseram o Conselho
de Organização.
O passado coletivo inscrito nas marcas de uma população e geografia tão preponderantes para
reconstruir a História da Europa, como é o caso dos vinte e seis municípios que compõem a Rede
Cultura 2027, merecia ser recordado, para demonstrar o seu papel na construção de um continente
tão antigo e repleto de avanços civilizacionais de maior relevância. O património cultural é a melhor
forma de ficar a conhecer o que de mais importante foi desenvolvido por determinada país. Através
dos monumentos, museus, objetos, natureza, artes e tradições refletimos a sabedoria e herança das
gerações ancestrais, que não podem ser esquecidas nos dias de hoje.
Mas já existem instituições que o fazem há muito tempo, lembrando o legado que carregam. Esses
locais de sapiência e memória foram uma importante força motriz para que este projeto chegasse a bom
porto. Os Institutos Politécnicos de Leiria e de Tomar desempenharam uma presença intelectual e de
seriedade científica, que veio trazer a luz sobre o passado que ainda falta ser descoberto, incentivando
os seus alunos a procurarem atingir o máximo alcance das suas investigações. O Museu de Leiria,
que permanece no restaurado Convento de Santo Agostinho, representa um distrito rico em heranças
artísticas e históricas, tendo sido premiado diversas vezes pela sua museologia e envolvimento com a
comunidade. O Mosteiro da Batalha é um marco arquitetónico do estilo gótico e manuelino em todo
mundo e um dos monumentos mais visitados de Portugal. Foi para nós um prazer contar o passado de
uma região tão vasta em espaços repletos de arte e cultura, espelho das gentes e costumes imemoriais.
No dia 6 de outubro fomos recebidos no Museu de Leiria, onde decorreu a sessão inaugural
do Colóquio de Jovens Investigadores, com o apoio e a dedicação do Instituto Politécnico de Leiria,
que se tem destacado nas áreas do Turismo e da Educação. O Professor Doutor Fernando Paulo
Oliveira Magalhães deu início às comunicações e relevou o papel cultural da instituição onde nos
encontrávamos. Para além do património museológico e monumental, que foi largamente tratado
por vários conferencistas, a nossa incidência também recaia sobre o património natural e o seu papel
incontornável para contar todas as páginas da História que nos une. Foi com essa preocupação em
mente, que Tiago Almeida Matias abordou o turismo balnear nas praias da Nazaré e de São Martinho
do Porto, durante os séculos XIX e XX. Bernardo Neves Garcia daria primazia à arte sacra que
podemos encontrar nas várias igrejas de Peniche, um testemunho bem vivido dos grandes artífices
dos séculos XVII e XVIII.
A 8 de outubro assistimos à sessão mais concorrida do Colóquio, que teve lugar no Instituto
Politécnico de Tomar, onde a Arqueologia, a Conservação e Restauro e o Turismo e Gestão do
6

ATAS DO COLÓQUIO
DE JOVENS INVESTIGADORES

O PATRIMÓNIO CULTURAL EUROPEU
NA REDE CULTURA 2027

Património Cultural são formações de alta distinção a nível nacional. Aqui tivemos o fundamental
apoio da Professora Doutora Rita Anastácio e do Professor Doutor Luiz Oosterbeek. O Presidente
do Instituto, o Professor Doutor João Coroado, fez a honra de abrir a sessão, seguido pelo Professor
Doutor Acácio Fernandes de Sousa, membro do Grupo dos Marcadores. A arqueóloga Sara Garcês
deu relevo à arte esquemática que se encontra no centro do território português, demonstrando uma
narrativa histórica que merece mais visibilidade por parte da comunidade científica. Vanda Lopes da
Costa apresentou o contributo dos centros de interpretação para reconstruir o passado de toda a região
centro, já que são veículos culturais muito disseminados na Rede Cultura 2027. Opeyemi Lateef
Adewumi destacou o crucial testemunho monumental megalítico, que representa a Anta 1 do Vale
da Lage. Por fim, Rodrigo de Melo Santos deixou bem patente o contributo vincado da produção de
velas em Cardigos para as celebrações religiosas de Fátima.
No dia 10 de outubro a sessão de encerramento foi no Mosteiro da Batalha, monumento que
reflete a arquitetura e escultura de séculos de mestres das artes. Começámos por ouvir, através das
cordas do violino do talentoso André Gaio Pereira, as celebres composições musicais de Carlos
Paredes, para recordar que a música faz parte do nosso património nacional. Susana Madeira dedicou
a sua comunicação à Fabrica de Faianças Bordallo Pinheiro, testemunho maior do artista Rafael
Bordalo Pinheiro e das Caldas da Rainha, que perdura até à atualidade. A historiadora Ana Raquel
Machado apresentou um estudo sobre a arquitetura religiosa da Igreja Matriz de Arruda dos Vinhos,
perfeito exemplo do estilo manuelino quinhentista. O medievalista António Martins Costa abordou
a importância defensiva e a história do Castelo de Leiria, um dos monumentos mais marcantes do
período medieval português. A sessão terminou com a declamação do poema Flor do Verde Pinho, da
autoria de Afonso Lopes Vieira, pela voz do poeta José Bernardo da Fonseca.
Os artigos aqui reunidos estão escritos conforme a grafia e o idioma de cada um dos investigadores,
respeitando a sua forma de contar a História. Portanto, todas as perspetivas contempladas nestas atas
são da responsabilidade dos conferencistas.
Foi notório o interesse de vários académicos em participar no Colóquio de Jovens Investigadores,
de áreas tão distantes, mas que se complementam. Nestas nove comunicações encontramos
investigadores de Arqueologia, Conservação e Restauro, Estudos Europeus, História, História de
Arte e Turismo. Todas as investigações demonstraram o valor intrínseco do rigor, assertividade e
curiosidade de estudiosos tão jovens, que ajudam a defender e a divulgar o património europeu.
Esse retrato de uma geração e da sua aprendizagem com a História, foi levado aos vários públicos
que acompanharam o desenrolar do Colóquio, de forma presencial ou virtual. A equipa da Rede
Cultura 2027 desenvolveu um trabalho de excelência, cabendo-nos agradecer a enorme atenção e
disponibilidade do Paulo Lameiro, Coordenador Executivo da Rede Cultura 2027, e da Vera Lagoa,
entre tantos outros nomes, que ajudaram a concretizar este ambicioso projeto.
Ao ler os estudos destes jovens exigentes e conhecedores da região, podemos ficar descansados,
o futuro do nosso património cultural está entregue em boas mãos.
Francisco Teles da Gama
Coordenador do Colóquio de Jovens Investigadores
– O Património Europeu na Rede Cultura 2027
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A Cultura e a Arte no Património
Religioso de Peniche da
Contra-Reforma ao Barroco
Do séc. XVI ao séc. XVIII
Bernardo Neves Garcia1
Nota Introdutória

Quando pensamos em cultura, ou melhor dizendo, culturas, que no decorrer do tempo foram
influenciando as sociedades, rapidamente, podemos pensar na sua manifestação na arte. Provavelmente,
esta ideia prende-se com o facto de que as manifestações artísticas sejam as que permaneceram com
maior expressão no tempo assumindo-se naquilo que muitas vezes chamamos de “Património”.
Desde logo, pensando na origem etimológica da expressão “Património” somos remetidos
para a ideia de herança/legado. Ou seja, algo que nos foi deixado pelos nossos antepassados e que, de
alguma forma, nos fala sobre outro tempo, outro modo de pensar, refletir e de se expressar.
Desta forma, nada melhor que utilizar o reflexo das correntes culturais na expressão artística
religiosa. Até porque, pensando bem, não há certamente nenhuma terra que não tenha uma igreja,
capela, ou um simples altar que nos fale do seu passado.
Assim, falar de arte religiosa é também poder perceber o que se pensava na época em que a obra
foi realizada, uma vez que qualquer manifestação artística é sempre fruto da corrente cultural que
decorria no período da sua execução. Muito mais, quando falamos da arte ao serviço da cultura e, por
sua vez, ambos postos ao serviço da religião, que desde os primeiros tempos sempre viu na expressão
artística uma das formas por excelência de comunicar, catequizar e difundir.
Certo é, que na sua maioria, os objetos artísticos têm uma certa tendência a desaparecer, quer seja
pelo efeito do tempo, ou por serem substituídos por outros que melhor obedecem a novas correntes
culturais. Todavia, de forma significativa, a arte sacra tem-se revelado uma grande exceção a esta
tendência, nomeadamente, no que toca à arquitetura religiosa que, na maioria dos casos, continua a
marcar presença na malha urbana como testemunho de outros tempos e de outras mentalidades.
Por outro lado, no que diz respeito ao interior deste tipo de edifícios, embora sejam constantemente
remodelados, em busca de serem o exemplo do mais atual, deixam-nos invariavelmente alguma pista
do seu passado. Note-se que durante séculos as igrejas eram consideradas como que o tesouro de uma
comunidade. A “Casa de Deus” seria também a “casa” de todos aqueles que usufruíam daquele espaço.
Pensando bem, uma igreja paroquial assumia um papel de destaque no seio de uma comunidade.
Do batismo ao funeral, passando pelo casamento, ou por qualquer outro ofício religioso, todos os
“fregueses” viam na igreja da sua paróquia um espaço central no seu quotidiano. Muitas vezes, estes
espaços funcionavam como sala de receção, aquilo que hoje designaríamos de salão nobre. Por tudo
isto, não é de estranhar que cada comunidade, ou Ordem religiosa procurasse que a sua igreja estivesse
o mais atualizada possível.
Ora, um espaço com tamanha importância na vida de um grupo social tem obrigatoriamente que
1

Licenciado e mestrando em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
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ter uma atmosfera onde quem nela mergulha se identifique
claramente com a forma como pretende transmitir uma
mensagem. Disto resulta que inevitavelmente a arquitetura
e a arte estejam intrinsecamente ligadas à cultura. Ainda
assim, é importante ressalvar que diversas correntes culturais
vivem e convivem entre si, ou seja, contrariamente ao que
tradicionalmente é afirmado, não é de todo correto pensar
que na viragem de um período artístico tudo muda e que já
nada se produz numa outra linguagem artística. Muito pelo
contrário, na arte não devemos definir barreiras estanques.
Devemos sim, pensar em diversas formas de produção
cultural que se diluem e se expressam na obra.
Figura 1 - Cálice do séc. XVI Igreja de Nossa Senhora
Ainda assim, há que também ter em conta que nem da
Ajuda, Peniche.
sempre reformar/remodelar significa destruir ou apagar Figura 2 - Cálice do séc. XVI com o acrescento de
do séc. XVIII.
por completo. Muitas vezes, assistimos a um objeto ou um ostensório
Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, Peniche.
espaço pré-existente que é adaptado, funcionando quase
como um patchwork, onde se colam vários tempos e linguagens. Um excelente exemplo desta ideia
é a imagem que se segue de um cálice datado do séc. XVI (1552), do período a que a história da arte
designa de Renascimento, a que posteriormente se acrescentou um ostensório já do séc. XVIII e por
isso já encaixado no período do Barroco.
Assim, parece-nos por bem, que para falar de cultura e património em Peniche, nada melhor do
que falar das suas três igrejas paroquiais: Nossa Senhora da Ajuda, S. Sebastião (Nossa Senhora da
Conceição) e S. Pedro.

Breves apontamentos sobre a História de Peniche
Porque a cultura e o património são fruto e refletem o espaço onde se inserem, é importante
deixar uma noção, ainda que muito breve, sobre a história de Peniche.
Dos muitos vestígios arqueológicos encontrados, é possível perceber uma ocupação humana
desde tempos pré-históricos. Porém, é já no período Romano que a ilha assume um papel de relevo,
sobretudo no que diz respeito à captura e tratamento de pescado, bem como na recolha de sal.
Pouco se sabe sobre o período medieval. A ausência de documentação leva-nos a crer que o
território não tenha tido um grande papel neste período, devendo por isso, ter sido um local geográfico
praticamente deserto, com o porto mais próximo na importante Vila de Atouguia da Baleia.
Nos finais do séc. XV, fruto das correntes marítimas, ter-se-á começado a formar uma língua
de areia que uniu a ilha ao continente. Assim, já no séc. XVI, a península de Peniche, com excelentes
condições naturais que ali permitem a atividade piscatória, começa a atrair população, formando-se
os primeiros núcleos populacionais de “Peniche de riba” e da zona da “Ribeira”.
Logo no séc. XVI foi fortificada por ordem de D. João III em 1557, construção que só foi
concluída no reinado de D. João IV em, 1645. Em 1609, por ordem de Filipe II, a população de
Peniche é elevada então à categoria de Vila.
A par da economia e subsistência asseguradas pelo mar e da segurança pela sua importante
praça militar, a população necessitou também de salvaguardar o seu conforto espiritual. Dividindo-se
em três paróquias: Nossa Senhora da Ajuda, S. Pedro e S. Sebastião.
Para além das três sedes das freguesias, existiram ainda diversas capelas pela vila que
maioritariamente desapareceram ao longo dos tempos. Restam a capela de Nossa Senhora dos
Remédios, sendo o seu interior inteiramente revestido de azulejaria da autoria do grande mestre
António Oveira Bernardes, a capela do Calvário construída para apoio às cerimónias da Semana
Santa e Santa Ana um antigo moinho que no séc. XVIII foi transformado em capela. Com o tempo,
desapareceram as capelas de Sto. António do Portinho, Nossa Senhora da Vitória, S. Marcos, S. José
e Nossa Senhora do Abalo.
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Desde 1626 até hoje, a então Vila de Peniche alberga também a Santa Casa da Misericórdia. Com
uma riquíssima igreja datada de 1627 que possui no seu interior consideráveis pinturas de Baltazar
Gomes Figueira e de sua filha Josefa de Ayala Figueira, vulgarmente conhecida por Josefa d’Óbidos.
Os séculos XIX e XX foram muito importantes para Peniche, assumindo esta um papel de
destaque pela indústria conserveira que até ali atraiu populações de diversas zonas costeiras do
território nacional, nomeadamente: Algarve, Setúbal, Nazaré, Murtosa e Viana do Castelo. Elevada a
cidade em 1987, a cidade mais Ocidental do Continente Europeu é hoje uma autêntica multiplicidade
de culturas que ali se fundiram.		
Chegados ao séc. XXI, com a traça urbana da vila de outrora na sua maioria completamente
destruída, destacam-se ainda as três igrejas paroquiais, fundidas hoje apenas numa só paróquia de
Peniche. Estas são por certo o melhor testemunho que Peniche tem para oferecer do seu passado.
No seu conjunto, estes espaços respiram, falam e testemunham o passar de cerca de cinco séculos de
história e, por isso, o melhor exemplo para falar de Património em Peniche.

Figura 3- Vista aérea da Cidade de Peniche.
Fonte: oliveira91.files.wordpress.com
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Igreja de Nossa Senhora da Ajuda

Tradicionalmente, é apontado que a Matriz
de Peniche tenha sido construída algures pelo
século XVI, num espaço contiguo ao primeiro
edifício de cariz religioso da População: a ermida
de S. Vicente, ermida que, segundo as memórias
Paroquiais, no séc. XVIII já se encontrava em
elevado estado de ruína, tendo o seu recheio sido
transferido para a igreja de Nossa Senhora da
Ajuda, acabando por desaparecer por completo
com o violento terramoto de 1755.
No que diz respeito à história da igreja
matriz de Peniche (Nossa Senhora da Ajuda), Figura 4- Fachada da Igreja de Nossa Senhora da Ajuda.
Fonte: www.gopeniche.com
como em muitos espaços de invocação Mariana,
tudo começa com uma lenda associada a um milagre ligado ao aparecimento da imagem, facto que nos
relata ainda no séc. XVIII, Frei Agostinho de Santa Maria na sua obra “Santuário Mariano e História
das Imagens milagrosas de Nossa Senhora”:
“Na Villa de Peniche (…) he tida em grande veneração hua milagrosa Imagem da Mãy de Deos,
invocada com o titulo de Nossa Senhora da Ajuda. A origem desta Santa Imagem referem por tradição
os moradores daquela Villa nesta forma. Para a parte do Norte da mesma Villa há hum sitio a que
chamão a Papoa, aonde a costa he toda de rochas alitissimas (…) porque se ve nelle alguas grutas; em
hua delas foy descuberta a Santa Imagem da Senhora (…) Era o lugar em que a Senhora foy achada
huma lapa, cavada na mesma rocha, e bastantemente levantada do mar: passou por alli hum barco; e
como para Deos não há acasos, dispoz a sua divina providencia, que reparassem os que nelle hião (…)
e tratouse de se tirar a Senhora: o que se fez levantandose no alto da rocha hum aparelho, e de hum
barco subirão à lapa, e nella atàrão o cabo do parelho pelos braços da cadeira em que a Senhora estava,
e assim a levarão assima (…) Daqui a levàrão para a Villa, e a colocàrão em huma das Igrejas della,
em quanto se lhe não edificou casa própria, como logo se effeituou, que em hum fermoso templo, e
de muy boa architectura (…) Todos os moradores daquella Villa tem grande devoção com esta Santa
Imagem (…) são inumeráveis que a Senhora tem obrado a seu favor. Está sentada em hua cadeira; he
de madeira, e de muyto boa escultura; assim assentada mostra ter quatro palmos de alto; tem o Menino
JESUS reclinado em os braços e assim a Senhora, como o Menino tem ricas coroas prata (…)”2
Como qualquer outra narrativa deste género, desde logo se denota
a ausência de localização do espaço temporal em que se insere. Por outro
lado, podemos pensar que, certamente, Frei Agostinho de Santa Maria
ou não esteve fisicamente em Peniche, ou não pode observar de perto a
imagem. Uma vez que, ao contrário do que é dito, não se trata de uma
imagem de madeira, mas sim de pedra e que não apresenta exatamente
os quatro palmos de altura, mas 1,10 m.
Trata-se de uma imagem do séc. XVI que representa a Virgem
Maria entronizada com o menino ao colo. Desde logo, a indumentária que
apresenta, assim como o facto de aparecer sentada num pequeno trono,
lhe conferem as características de realeza, tendo-lhe sido acrescentadas,
já no séc. XVIII, duas coroas de prata de grandes dimensões.
Figura 5- Veneranda Imagem de
Nossa Senhora da Ajuda, séc. XVI.
Igreja de Nossa Senhora da Ajuda,
Peniche.

2

MARIA, Frei Agostinho de Santa, Santuario Mariano e Historia de Nossa Senhora e das imagens milagrosas de Nossa Senhora e das milagrosamente apparecidas em graça dos Pregadores e dos

devotos da mesma Senhora, Lisboa, Oficina de António Pedrozo Galrão, 1707, Livro 1, Título XXXII.
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Caracterização do Período Cultural

Pensando em como a cultura influencia a produção artística, lembremo-nos do período cultural
que se vivia no séc. XVI, por toda a Europa e de que forma este pode ter-se refletido em Portugal e
concretamente em Peniche.
Como anteriormente referido, não existem divisões estanques quer de correntes culturais, quer
de correntes artísticas. Assim, antes de falar das correntes reformistas do séc. XVI, é imprescindível
referir que todo o séc. XV foi também um período de reformas no seio da Igreja Católica. Daí, urge a
substituição do termo “Contra-Reforma” por “Reforma Católica”, uma vez que o grande Concílio de
Trento, embora surja em pleno momento de afirmação dos movimentos Protestantes pela Europa, não
se trata apenas de uma resposta por parte da fação Católica aos mesmos, trata-se sim de um continuar
de reformas já começadas anteriormente.
A 10 de Novembro de 1517, Martinho Lutero afixa as 95 teses que questionam a Igreja Católica.
Deste acontecimento, nas portas da Catedral de Wittenberg, emana todo um período de revoluções
espalhadas por toda a Cristandade. O clima de destruição de diversos espaços religiosos e a necessidade
de os reconstruir faz deste tempo, “de luzes e de sombras”, um dos períodos de maior produção artística.
Claramente, a Santa Sé percebe a necessidade de reafirmar o Catolicismo na Europa. Podemos mesmo
dizer que impera a necessidade de recristianização dos povos. Assim, em 1543 é convocado o Concílio
de Trento que se estendeu até 1563. Deste resultam diversas diretrizes que procuram catequizar os fiéis
Católicos.
Para além de muitas respostas doutrinais, surgem também indicações conciliares com
respeito à forma como se deve expressar a arte ao serviço da religião. Note-se que numa sociedade
maioritariamente analfabeta, a imagem teria que assumir a função de “Bíblia dos iletrados”, ou seja,
mais do que simplesmente representar, havia que facilitar a leitura e, através da mesma, catequizar.
Para o efeito, surge uma arte mais limpa de diversos elementos considerados demasiado
humanistas. Por exemplo, a Virgem da Expectação, vulgarmente conhecida por Nossa Senhora do Ó,
representando a Virgem grávida; também a Virgem do Leite amamentando o menino, de entre outras
invocações que colocavam o plano divino num patamar muito próximo do terreno. Por outro lado,
intensificam-se outros cultos como o dos mártires, o que se compreende num momento de grande
perseguição ao Catolicismo. Há uma clarificação da ideia do “sangue dos mártires” como a “semente
de novos Cristãos”. E tudo isto culmina numa clara reafirmação da autoridade do Sumo Pontífice,
surgindo cada vez mais igrejas e altares tendo como orago S. Pedro, o primeiro dos Papas.
Claro que Peniche não escapou a estes ideais, desde logo pela mais imponente igreja da Vila
dedicada a S. Pedro e de que falaremos mais à frente. Também a igreja matriz obedeceu à estética
Tridentina sempre com um sentido catequético. O que aliás se faz refletir logo num primeiro momento
na imagem do seu Orago: Nossa Senhora que aparece como rainha, “Rainha dos Homens e dos Santos”,
de entre outros elementos que o tempo e a influência de novas correntes de cultura teimaram em apagar.
O Atual Edifício

Na verdade, ao entrar neste complexo, já praticamente nada resta
do séc. XVI, visto que em meados séc. XVII e posteriormente no primeiro
quartel do séc. XVIII, foi alvo de profundas remodelações que revestiram
o espaço de todas das características das correntes artísticas que vigorava
nesse período: protobarroco e o barroco joanino.
Testemunhos do séc. XVI e suas influências restam-nos apenas
imagem de Nossa Senhora e a devoção dos mareantes por S. Pedro
Gonçalves Telmo, com a Confraria do Corpo Santo fundada em 1505 e
cuja imagem do padroeiro (extremamente repintada) ainda se conserva
num dos altares laterais. No que toca ao retábulo-mor, às pinturas do teto
da capela-mor, da autoria de Baltazar Gomes Figueira, bem como o seu
revestimento de azulejos azuis e amarelos de padrão atapetado, são já do
14
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séc. XVII. Todo o resto se trata de elementos do séc. XVIII.
Da campanha do séc. XVIII, quando a igreja assume a estética do barroco joanino, fala-nos
toda a decoração do corpo da Igreja, com paredes inteiramente revestidas de azulejaria azul e branca
representando cenas da vida de Nossa Senhora, com um rodapé com imagens alusivas ao quotidiano
marítimo, mais uma vez, uma clara noção da necessidade de que o espaço se identifique com o seu
utilizador. Por seu turno, também o teto da nave, que terá sido alteada, foi revestido de pintura brutesca
de motivos florais, tendo no centro um medalhão representando a “dormitação da Virgem Maria”.
O arco que separa a capela-mor do corpo da igreja é encimado por uma pintura com alusão ao
Santíssimo Sacramento no seu maior esplendor venerado pelos santos e teólogos todos prostrados
perante a hóstia consagrada. Elemento que se enquadra perfeitamente nas conceções teologais da
época que muito se debruçavam sobre o chamado “Triunfo da Eucaristia”.

Figuras 7, 8, 9 - Arco da capela-mor durante as obras de restauro. A retirada da talha possibilitou a visualização de uma outra decoração
anterior. Fonte: pinturasempeniche.blogspot.com

Possui ainda o templo quatro altares
laterais de fina talha dourada dedicados a
Nossa Senhora da Piedade, Sagrado Coração de
Jesus, Imaculado Coração de Maria e S. Pedro
Gonçalves Telmo, também alvo de alterações,
uma vez que, no séc. XVIII, eram dedicados os
altares do Sagrado Coração de Jesus e Imaculado
coração de Maria, respetivamente ao Menino
Deus (altar que albergava, para além da imagem
do Deus Menino, uma magnifica representação
de Santa Ana e S. Joaquim ensinando a Virgem Figura 10 - Igreja de Nossa Senhora da Ajuda (interior), já após a
Maria a ler, imagem que ainda hoje se conserva) campanha de restauro.
e o Altar de Sta. Luzia (imagem também
conservada num outro altar).
O retábulo da capela-mor possuí dois nichos outrora ocupados por S. João Baptista (hoje
substituído por Sta. Luzia) e Sto. Antão. Nas paredes laterais deste espaço, estão rasgados dois nichos
que albergavam as imagens de S. Miguel Arcanjo (hoje ocupado pela imagem de S. Vicente de Ferrer)
e S. Vicente (onde hoje se encontra o já citado grupo escultórico de Sta. Ana e S. Joaquim).
Importa destacar que no seu conjunto, se tratam de imagens de boa execução com boa pintura
de estofo. Todos estes altares possuíram diversas irmandades e confrarias que por eles zelavam e
conservavam o seu culto.
Falando de Património enquanto algo que nos é legado pelos nossos antepassados, é imprescindível
uma chamada de atenção para a forma como o mesmo é preservado. Já no séc. XXI esta igreja foi alvo
de um restauro profundo de estrutura e decoração. Durante a dita campanha, não podemos afirmar
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que se tenha respeitado o espaço, visto que, para além de diversas lacunas a nível de consolidação
estrutural, se cobriu inteiramente a talha, anteriormente azul e dourada, com purpurina plástica de um
dourado vivo, o que desvirtuou em muito o espaço.
Assim, é urgente fazer perceber a quem herdou os espaços patrimoniais de que estes requerem
o melhor dos cuidados para que cheguem a gerações futuras da mesma forma que chegaram até nós,
como um espaço que fala do seu passado.
Igreja de S. Sebastião (Nossa Senhora da Conceição)

A poucas dezenas de metros da igreja
paroquial de S. Pedro, surge a igreja de S.
Sebastião ou N. Sra. da Conceição, como é
vulgarmente conhecida pela população local.
A história deste espaço começa ainda no séc.
XVI, quando terá sido construída uma pequena
ermida dedicada a S. Sebastião. Martirizado nos
inícios do Cristianismo, S. Sebastião assume
durante a Idade Média o papel de advogado das
causas de “fome, peste e guerra”. Em tempos
onde a chamada “trilogia negra” se fazia tão
presente, não é de estranhar que praticamente
todos os lugares, aldeias, vilas e cidades do reino
tivessem algum espaço dedicado à invocação de
Figura 11 - Igreja de S. Sebastião, vulgarmente conhecida
Santo Mártir.
por Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Peniche.
Em Peniche, não sabemos explicar ao Fonte: www.visitarportugal.pt
certo, nem quando, nem porquê se construiu naquele local ermo e arenoso a pequena ermida. Das
características praticamente desérticas do lugar escolhido, foi reflexo o título dado à ermida: “S.
Sebastião das areias”.
À medida que aumentava a população da zona da Ribeira, ter-se-á começado a constituir em
volta do pequeno templo um considerável núcleo populacional, facto que justificou a reedificação de
um templo de maiores dimensões e a elevação a freguesia em 1604.
Contextualização Sociocultural

Mais uma vez, é importante perceber o que se passava a nível cultural e político no resto do país
para poder compreender o que vem a acontecer com este espaço.
Depois de cerca de seis décadas de Portugal sobre domínio Filipino, em 1640 é restaurada a
independência do reino, sendo elevado a rei D. João IV. O monarca agradecido consagra Portugal
à proteção da Virgem Maria coroando Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa como Rainha e
Padroeira de Portugal em 1646. Doravante, e até aos dias de hoje, é esta a soberana dos Portugueses.
Para além dos imensos privilégios concedidos à Virgem Imaculada, D. João IV ordena ainda que
todas as Vilas e Cidades do reino elevem a Padroeira Nossa Senhora da Conceição.
O espaço que hoje encontramos

Peniche não foi exceção a esta regra. Em 1680, “(…) pela devoção do povo foi colocada no lugar
do Orago [S. Sebastião] a imagem de Nossa Senhora da Conceição (…)”, passando esta a assumir o
lugar de destaque na dita Igreja com “(…) luzidíssima irmandade com compromisso aprovado pelos
Eminentíssimos Ordinários (…)”3.
Para além da estrutura do edifício, nada há que nos possa fazer recuar ao séc. XVII, as próprias
imagens de S. Sebastião e de Nossa Senhora da Conceição foram também substituídas em finais do
séc. XVIII.
3

CALADO, Mariano, Peniche no século XVIII (As Memórias Paroquiais), Lisboa, Edição de Autor, 1996.
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A propósito da Imagem de Nossa Senhora da Conceição importa dizer que é também fruto
do gosto da época. Pelos finais do séc. XVII, a tradicional imaginaria de pedra ou madeira começa
a ser substituída pelas chamadas “imagens de roca”, imagens articuladas que podem ser vestidas e
adornadas como autênticas senhoras fidalgas da época, possuindo muitas vezes riquíssimos enxovais
e joias para adorno, bem como cabeleiras de cabelo natural. No caso apresentado, a imagem possui
ainda, presas no manto, duas condecorações militares: Ordem Militar de Nossa Senhora da Conceição
e Ordem de Mérito Naval.
Fruto da campanha de decoração do séc.
XVIII, surge-nos um espaço onde se sente o
ecoar do Magnificat (cântico de louvor à Virgem
Maria), através do seu inteiro revestimento
azulejar com diversas cenas da vida da Virgem
Maria. Também por diversos elementos artísticos
que nos apontam para o “novo” orago da igreja,
como o monograma representando “A e M” (ave
maria) encimado por uma coroa, que se encontra
no teto da capela-mor, ou o medalhão central do
teto de pintura brutesca da nave da igreja com a
Imagem da Imaculada Conceição.
Mas, se a nova decoração do espaço se
foca especialmente na Virgem Maria, não deixa Figura 12 - Imagem de S. Sebastião. Séc. XVIII (repintada). Igreja de
Sebastião, Peniche.
também de nos deixar algumas indicações, ainda S.
Figura 13 - Imagem de Nossa Senhora da Conceição. Séc. XVII.
que subtilmente, daquele que foi o primeiro Apresenta no lado direito do manto duas condecorações militares,
Padroeira do reino e Padroeira da armada. Igreja de S. Sebastião,
orago e que continua a ser ainda o titular oficial de
Peniche.
da Paróquia: S. Sebastião, o que se representa,
desde logo, na cartela que encima o arco da
capela mor, bem como numa quase impercetível
representação na base do púlpito, onde se podem
observar duas setas, símbolo do Mártir.
O templo possui quatro altares laterais
de talha dourada, invocando Sto. António, S.
Sebastião, outrora dedicado ao Santíssimo
Nome de Jesus, S. José, anteriormente de Nossa
Senhora do Carmo com ordem terceira sujeita
ao Provincial de Lisboa e Sta. Catarina, que em
tempos teve a sua confraria de estudantes.
O altar-mor de “estilo nacional”, para além
Figura 14 - Cartela que encima o arco da capela-mor representando S. da imagem de Nossa Senhora da Conceição,
Sebastião. Igreja de S. Sebastião, Peniche.
Figura 15 - Base do púlpito representando os símbolos do martírio do possui duas mísulas laterais com as imagens de
orago. Igreja de S. Sebastião, Peniche.
Nossa Senhora das Necessidades, proveniente da
antiga capela de S. Marcos, e Nossa Senhora dos
Anjos, antes ocupada pela imagem de S. Roque.
Na mísula onde hoje se encontra a Imagem de N. Sra. das Necessidades esteve outrora a imagem
de S. Sebastião com “(…) numerosa irmandade que se compõe de muita gente desta vila e de quase
todos os oficiais militares desta praça.”4
É importante destacar o altar de Sto. António, cuja imagem, por alvará régio, foi alistada no
Regimento de Infantaria de Peniche com o posto de Alferes, recebendo um soldo mensal de seis mil réis.
Era também costume os militares casarem diante desta imagem, pedindo a proteção do seu padroeiro.
Recordando a importância nacional do Santo que, embora de nacionalidade Portuguesa, é
considerado um dos mais universais, no fecho do arco do altar estão as armas reais coroadas.
4IDEM, Ibidem.
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Já no séc. XIX, o templo é novamente alvo de remodelações.
Com a extinção do Convento do Bom Jesus de Peniche (situado na marginal Norte), alguns
dos seus elementos foram distribuídos pelas diversas igrejas de Peniche. Neste caso, foi a igreja de
S. Sebastião herdeira da cantaria da torre sineira e dos azulejos que se encontram no coro alto. Desta
campanha de obras, resulta também a aparência da atual fachada, cujo o óculo foi substituído por uma
janela de varandim com sua cantaria de pedra, encimada por um relógio de sol (que se crê ser também
oriundo do extinto convento).

Figura 16 - Altar de Sto. António dito “dos Militares”. Igreja de S. Sebastião, Peniche.
Figura 17 - Armas reais no fecho do arco do altar de Sto. António. Igreja de S. Sebastião, Peniche.
Figuras 18 e 19 - Painéis de Azulejo representando a vida de S. Francisco de Assis (oriundos do Convento do Bom jesus). Coro - alto da
Igreja de S. Sebastião, Peniche.

Igreja de S. Pedro

A Igreja de S. Pedro é maior e mais
imponente templo cujas dimensões ainda hoje
sobressaem no conjunto da malha urbana da
cidade.
À semelhança dos casos anteriores, também
a Igreja de S. Pedro é fruto de uma reconstrução
sobre um edifício que ali existiu anteriormente:
igreja do Espírito Santo. De pequenas dimensões,
esta igreja servia espiritualmente a comunidade
da zona da ribeira. Num livro de registos de
enterramentos de 1620 pode ler-se: “Na capelinha
do Espírito Santo foi a sepultar (…)”5, o que
denota que por esta época ainda a construção
Figura 20- Fachada da Igreja de S. Pedro, Peniche.
estava de pé.
Por sua vez, nas “Memórias Paroquiais” do
séc. XVIII, o pároco da freguesia diz-nos que “(…) pelos anos de 1670 foi reedificada e aumentada
(…)”6. Esta campanha de obras terá sido pensada e levada a cabo pela Irmandade do Santíssimo
Sacramento da dita Freguesia, fundada ainda na antiga Igreja, o que se percebe através dos seus
compromissos datados de 1695 onde se afirma que são já uma cópia dos primeiros que existiriam
hà cerca de cem anos. Também no Arquivo Paroquial de Peniche existem duas Bulas concedidas à
respetiva Irmandade com datas de 1553 e 1590, o que comprova a sua pré-existência.
O arrojado projeto, embora idealizado pela referida Irmandade, só foi possível com a ajuda dos
donativos dos fiéis, nomeadamente do Conde de Atouguia. Mas, houve também a necessidade de
levantar impostos sobre os moradores, o que se oficializa num alvará do rei D. Filipe I de 1589, finta
que apenas se começo a cobrar em 16107.
5, 7
6

ENGENHEIRO, Fernando, Peniche pelos Caminhos do Passado, Vol.I, Peniche, Edição de Autor, 2010.

CALADO, Mariano, Peniche no século XVIII (As Memórias Paroquiais), Lisboa, Edição de Autor, 1996
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Reunidos os primeiros fundos, rapidamente se iniciou a campanha de obras que estava pronta em
1623. Neste preciso ano, iniciam-se algumas questões entre a entidade encomendante e o empreiteiro
encarregue da obra (Luís Nunes) que, terminada a primeira fase da obra, entrega uma fatura com a
despesa de 1076$710 réis, valor que a comissão considerou demasiado elevado8.
O problema foi resolvido com a intervenção das Autoridades Municipais que requisitaram o
parecer de outros mestres pedreiros da região. Depois de feita a avaliação, percebeu-se que a razão
estava do lado do encarregado Luís Nunes que, depois de assegurar o respetivo pagamento, se desligou
por completo da obra9.
No meio de tudo isto, foi o edifício quem mais ficou a perder, uma vez que nunca foi acabado,
ficando por completar uma das torres sineiras,
assim como a escada de acesso da torre completa.
Depois de algumas décadas com a obra
parada, em 1670 foi instituída a primeira capela
dedicada a Sto. António. Capela instituída por
António de Azevedo Teixeira “Cavaleiro Fidalgo
da casa de Sua Majestade”. Rasgada na parede
lateral do lado do Evangelho serviria como jazigo
da família do seu fundador.
A esta seguiu-se o altar das almas dedicado
a S. Miguel Arcanjo, custeado pela confraria das
almas que ali tinha a sua sede. Já no séc. XX, a
imagem de S. Miguel foi substituída por Nossa
Senhora de Fátima, sendo também retirada a tela Figura 21 - Primeiro lance de escadas da torre sineira, com degraus
representando o purgatório que preenchia o fundo de pedra. Igreja de S. Pedro, Peniche.
22- continuação das escadas de acesso ao campanário que,
do altar. Esta representação figura hoje numa das Figura
uma vez incompletas foram terminadas em madeira. Igreja de S.
paredes laterais da Igreja. Mas se ao entrar no Pedro, Peniche.
espaço, desde logo somos impressionados pela
sua grande dimensão, muito mais nos deixamos render ao encanto da sua magnífica capela-mor.
Tendo aberto portas o templo em 1698, o espaço central da capela-mor apenas viu terminada
a sua campanha decorativa em 1711. Os primeiros trabalhos estiveram a cargo de Diogo Francisco,
mestre-de-obras em 1698. A obra decorreu com alguma intensidade, cerca de 13 anos. São visíveis
em inventários de época, as elevadas despesas com montagem de andaimes, cabos, cambotas e com
profissionais, nomeadamente pedreiros, carpinteiros, entalhadores, ferradores e ainda materiais
diversos como madeira, tijolos, pedra e cal. Para a pintura e para o
engessamento do trono, foi contratado o pintor brutesco Pedro Peixoto.
A este pintor foram pagas elevadas quantias, pela pintura do
teto da capela 68$000 réis, das quatro telas laterais 80$000 e por
engessar o trono 4$800. Junto com 480 réis para o seu aprendiz10.
A obra pode ser levada a cabo graças a vários empréstimos de
habitantes da terra e também graças a alguns testamentos feitos a
favor da irmandade.
Uma vez terminada a obra no sec. XVIII: “diz-se que da corte
para fora não havia tribuna tão bem desenhada como esta. A capelamor tem capacidade para função pontifical e na verdade é a igreja
capaz de ser Sé (…)”. 80$000 e por engessar o trono 4$800. Junto
com 480 réis para o seu aprendiz.
Figura 23 - Altar de Santo António.
A obra pode ser levada a cabo graças a vários empréstimos de
Igreja de S. Pedro, Peniche.
habitantes da terra e também graças a alguns testamentos feitos a
favor da irmandade.
8, 9, 10

IDEM, Ibidem
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Uma vez terminada a obra no sec. XVIII: “diz-se que da corte para fora não havia tribuna tão
bem desenhada como esta. A capela-mor tem capacidade para função pontifical e na verdade é a igreja
capaz de ser Sé (…)”11
Este retábulo surge-nos como uma verdadeira “boca de cena”, com um carácter acentuadamente
cenográfico, de “estilo nacional”, visível pelos seus arcos de volta perfeita e pelas suas colunas torças.
Toda a sua estrutura aparenta ser suportada por dois pares de atlantes situados no seu registo
inferior. Tratam-se de figuras verdadeiramente possantes, dispostas aos pares, inscritos em mísulas e
envoltos em folhagens de acantos e grinaldas de flores. Os seus corpos simulam uma força hercúlea,
de modo a tornar ainda mais convincente de que se trata de figuras que exercem um grande esforço.
O sacrário é uma peça verdadeiramente original no que toca à arte da talha portuguesa barroca.
A sua estrutura simula a de um púlpito, pois a sua configuração é de uma grande caixa apoiada sobre
um suporte semelhante ao destes elementos litúrgicos.
O trono eucarístico apresenta vários patamares com diferentes alturas tendo no seu remate
um baldaquino de feição abaulada com nuvens talhadas e com uma pequena porta na traseira para a
colocação da custódia. A bem dimensionada coroa que o remata é segurada por figuras de meninosanjo, envoltos em nuvens, o que atribui a este elemento um ambiente muito mais místico e cenográfico.
Para além de todos estes elementos, esta espécie de caixa relicário a que se assemelha a capelaMor, é ainda guarnecida com quatro telas de grandes dimensões com representações da vida de S.
Pedro. Numa das mesmas, é possível observar a assinatura do autor das telas e do magnífico teto de
pintura brutesca: Pedro Peixoto, com a data de 1711.

Figura 24 - Sacrário. Igreja de S. Pedro, Peniche.
Figura 25 - Trono eucarístico durante a exposição do Santíssimo Sacramento. Igreja de S. Pedro, Peniche.
Figura 26 - Pormenor da assinatura de Pedro Peixoto. Igreja de S. Pedro, Peniche.

A propósito do teto, é coberto de pitura em estilo brutesco de motivos vegetalistas, apresentando
no centro um medalhão com a figuração do Santíssimo Sacramento venerado por anjos turiferários,
numa clara alusão à entidade que projetou a obra: Irmandade do Santíssimo Sacramento de S. Pedro.
Como já referimos muitas vezes, o gosto e as correntes culturais têm sempre a sua influência
no património. Desta forma, não é de admirar que no séc. XIX, as correntes artísticas do Romantismo,
considerando o Barroco um estilo demasiado carregado de decoração, tenham procurado redecorar o
espaço ao gosto da época. Assim, este teto foi repintado com uma pintura de fundo branco e motivos
florais, aparência que teve até 2014, ano em que no âmbito das obras de restauro se descobriu a pintura
original do séc. XVIII.

Figura 27 - Igreja de S. Pedro, vista geral.
Figura 28 - Teto da capela-mor atualmente com a pintura do séc. XVIII. Igreja de S. Pedro, Peniche.
Figura 28 - Teto da capela-mor, antes do restauro, com a pintura do séc. XIX. Igreja de S. Pedro, Peniche
11

CALADO, Mariano, Peniche no século XVIII (As Memórias Paroquiais), Lisboa, Edição de Autor, 1996.
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Para além dos dois já referidos altares laterais, a Igreja possui ainda mais quatro: Nossa Senhora
das Dores de especial destaque, uma vez que se trata de todo um conjunto escultórico de origem
Espanhola, oferecido como ex-voto pelos sobreviventes do naufrágio do navio San Piedro d’Alcântara,
ocorrido ao largo de Peniche em 1786.
Segue-se o altar de Nossa Senhora da Boa Viagem, outrora ocupado pela irmandade de Nossa
Senhora do Rosário “de brancos e pretos”. O altar do Sagrado Coração de Jesus, (antes de Sta. Catarina).
Por fim, o altar do Senhor do Bom fim que se trata de uma obra já do séc. XIX.
No seu todo, este espaço é um exemplo por excelência da cultura do Barroco. Quer pela sua
grande dimensão, como pela sua carregada e delicada decoração, continua ainda impressionar.
Se, falando de Barroco, automaticamente, nos lembramos de “obra de arte total”, também as
cerimónias religiosas que ali aconteciam obedeciam a essa ideia. Desde o fumo dos turíbulos, ao canto
polifónico, passando pelo som do órgão de tubos que possuí a igreja no coro alto, tudo criava uma
atmosfera mística, que a par de catequizar, procurava atrair os fiéis.				
Importa ainda referir no término desta exposição que, como se foi dizendo ao longo do texto,
a cultura está sempre refletida na arte e no património. Assim, é importante ressalvar que depois do
Concílio Vaticano II (1963), todos estes espaços foram reformados procurando obedecer às novas
regras litúrgicas da Igreja Católica, o que acabou por alterar em muito a leitura dos espaços.
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Turismo a Oeste:
As praias da Nazaré e
de São Martinho do Porto
nos séculos XIX e XX
Tiago Almeida Matias12
Enquadramento geral

O litoral costeiro é há muito um campo de investigação para a Ciência Geográfica, mas também
para a História do Turismo e para a Etnografia. São estas últimas dimensões que propomos tratar. As
dinâmicas dos territórios têm muito a ver com as respostas dos sistemas naturais à ação do Homem. E
a fruição que daí surge está intimamente ligada ao espaço marítimo. Neste sentido, o turismo balnear
influenciou decisivamente dois casos que pretendemos analisar: no oeste estremenho, a localidade
piscatória da Nazareth na antiga grafia, ou Nazaré, da antiga cabeça de concelho da Pederneira que
tinha 8.360 almas em 1900 “e o seu porto parece que deu navegação até 1606”, e concelho da Nazaré
desde 1912. E mais a sul a localidade de São Martinho do Porto ou S. Martinho do Porto, vila com
1738 habitantes por volta de 1900 e historicamente dedicada à construção naval. Ambas, juntamente
com a vila de Alfeizerão, tinham conhecido pelo menos desde o século XVII o assoreamento dos seus
portos pertença dos coutos do Mosteiro ou Abadia de Santa Maria de Alcobaça - senhorio eclesiástico
que abandona o mosteiro em 1833, sendo abolido em maio de 1834 por decreto de extinção das
ordens religiosas em Portugal após o período miguelista. Ambas as terras conheceram também, tanto
na sua história longa como no presente, uma forte influência conferida pela sua geografia e paisagem,
cujo património natural desenhado na linha da costa atlântica influenciou o seu desenvolvimento
arquitetónico.
As práticas de turismo em sentido amplo, nomeadamente com viagens pelo Mediterrâneo, já
existem no mundo Antigo. Todavia é no século XVIII, com os “grandes touristas” e suas memórias
de viagem, de militares, diplomatas, negociantes, que se conhece o turismo moderno com o sentido
aproximado aquele que hoje lhe atribuímos. Sendo uma fruição da Idade Contemporânea, o turismo
com alojamento de turistas e início das idas a banhos concilia a dimensão terapêutica das águas ao
ócio e às festas e respetiva sociabilidade de lazer nas zonas de praia. Nas novas estâncias de veraneio
ocorrem assim alterações, até urbanísticas, dado serem antigas vilas de dimensão adequada à sua
população habitual mas nem sempre preparadas para receber os novos viajantes que tendem a querer
instalar-se junto ao mar e com boas vistas. Deste turismo balnear que se centra no mar, descanso e sol
surge o uso e recurso às zonas de praia e entretenimentos que se lhe juntam.
Em Portugal, a vanguarda de “ir a banhos” é fortemente motivada por ação da Família Real,
especialmente marcada pelo reinado de D. Carlos I (de 1889 a 1908), donde decorrerá o contágio social
para membros da corte e elites financeiras, numa primeira fase, que fez com que as novas estâncias
passem de antigas vilas piscatórias de poucos recursos a vilas de turismo com alguns serviços, com
número elevado de pessoas nos meses de verão - habitualmente cinco meses, sendo comum a estadia
12
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de junho a outubro durante a primeira metade do século XX. Aliás semelhante ao que ocorre no
turismo termal conforme nos dá conta o escritor Ramalho Ortigão13, que dedicou atenção à chamada
literatura de viagem: “A estação dura cinco meses e meio, desde 15 de maio até o fim de outubro”
referindo-se às termas de Caldas da Rainha. Na historiografia do turismo atribui-se não raras vezes
como início ou marco da época de banhos e de mar em Portugal a segunda metade do século XIX,
considerando essencialmente a deslocação da Família Real a banhos para Cascais e o mimetismo daí
decorrente. Refere a historiadora Maria Cândida Proença que “A Belle Époque, período que se situa
entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras do século XX é, geralmente, conotada com a
época das grandes conquistas tecnológicas, da fé inabalável no progresso, do crescimento das grandes
metrópoles e duma nova forma de vida com significativas mudanças no aproveitamento dos tempos
livres. [...] Uma das características mais marcantes da Belle Époque foi os novos divertimentos da
corte e da sociedade elegante, em que ocupavam, então, lugar de destaque as estadas à beira-mar, na
serra e nas estâncias termais, em busca dos “bons ares” e do sossego para fugir ao bulício das cidades.
Ainda que incipiente, começou a manifestar-se o culto pela saúde e pelo bem-estar físico, visível no
crescente interesse, pelos banhos de mar ou pelos tratamentos termais e pelas práticas desportivas,
com relevo para os desportos náuticos e para o ténis, além da atração e curiosidade despertadas pelo
futebol nascente. Sintra e os “Estoris” foram os destinos por excelência desta sociedade que começava
a introduzir no nosso País os usos, costumes e etiquetas das grandes estâncias turísticas internacionais
mas, em breve, outros locais viriam a despertar o interesse de burgueses e aristocratas. S. Martinho do
Porto começaria a viver então, intensamente, novas transformações socioeconómicas”14.

Figura 1 - A vila de São Martinho do Porto em 1878 (colecção do Hotel Santo António da Baía).

O caso de estudo da praia de São Martinho do Porto

Temos defendido e aqui faremos por
apresentar que sendo inegável a presença do rei na
Cidadela e na praia dos Pescadores “era por isso
em Cascais, e não em Lisboa, que se comemorava
o aniversário de D. Carlos, a 28 de Setembro”15,
também privilegiou a baía de São Martinho do
Porto enquanto estância balnear, impressionado
como a rainha pela concha perfeita de águas
calmas. São Martinho recebe desde finais do
século XIX membros da realeza portuguesa, facto
por vezes descurado, cuja confirmação nos chega
documentada inclusivamente pela pena da Rainha
D. Amélia que sobre a vila escreve no seu Diário
de 1892, sobre 25 de julho de 1892: “Depois de
Óbidos, estive em São Martinho [do Porto] com
os Sabugosa – a concha muito bonita”16.
13
14
15
16

Figura 2 - D. Carlos numa caçada em Alfeizerão. No terceiro a contar
da esquerda identifica-se o cavaleiro Vitorino de Avelar Froes e ao
fundo o Infante D. Afonso de Bragança, duque do Porto (coleção do
autor, c. 1900).

ORTIGÃO, Ramalho, Banhos de Caldas e Águas Minerais, Lisboa, Quetzal Editores, 2019. P. 50.
PROENÇA, Maria Cândida, A Baía de S. Martinho do Porto – Aspectos Geográficos e Históricos, Lisboa, Edições Colibri, 2005. P. 105.
RAMOS, Rui, D. Carlos, Rio de Mouro, Círculo de Leitores, 2006. P. 168.
RIBEIRO, José Alberto, Rainha D. Amélia: Uma Biografia, Lisboa, A Esfera dos Livros, 2013. P. 46.
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Fica claro que as estadias e passagens da Família Real, da rainha mas principalmente de D.
Carlos são anteriores ao século XX – o rei juntava-se às caçadas organizadas por Vitorino Froes na sua
Quinta Nova de S. José em Alfeizerão trajando à lavrador como costumava fazer quando em visitas
não oficiais pelas zonas rurais do país; Froes frequentou a Herdade do Vidigal em Vendas Novas,
propriedade do monarca. A este propósito pode-se analisar a imagem 2 de uma caçada em Alfeizerão
- pois logo em 1897, por intercessão de D. Amélia que tinha em grande consideração o apoio prestado
aos tuberculosos do Rio de Janeiro, é nobilitado com o título de visconde por decreto de D. Carlos de 4
de março, o são martinhense António Gomes de Avelar, cuja família recebe membros da Família Real
quando em passagem pela região.
Sobre São Martinho do Porto escreve em
1904 o general engenheiro Adolfo Loureiro,
inspetor geral de obras públicas e responsável
por investigar os portos marítimos de Portugal:
“A Concha de S. Martinho é uma bacia marítima
que tem ligação diretamente ao oceano por
uma abertura, limitada dos dois lados pelos
promontórios de Salir e de S. Martinho. Na
vertente deste monte e sobre parte dele assenta
a povoação chamada de S. Martinho do Porto.
Do lado de terra, ou de nascente, dunas de Figura 3 - Praia de banhos (fotografia gentilmente cedida pelo Posto
areia. Pouco elevadas, cobertas por vegetação de Turismo de São Martinho do Porto).
espontânea, separam a bacia marítima dos
campos que se estendem para o Norte, até Cela e Valado, a terminar em Alcobaça, para o Sul, até
Caldas da Rainha e Óbidos, e para Este, até Alfeizerão. Estes campos, que ficam separados do mar por
uma cordilheira entre a concha de S. Martinho e a foz do Alcoa, são igualmente baixos, salvo onde as
dunas os invadiram e que estão hoje cobertas de pinheiros marítimos.”17
António Gomes de Avelar de São Martinho e os vários ramos desta família, nomeadamente seu
primo e ilustre cavaleiro tauromáquico amador Vitorino de Almeida de Avelar Froes Rolim, fidalgo,
deputado às Cortes e amigo pessoal do rei, recebem a Família Real na casa com capela adossada (“casa
das senhoras Avelares” como é popularmente conhecida ou solar de Nossa Senhora do Livramento, que
foi sede de morgadio. Capela vinculada em 1658 e morgadio extinto por ter rendimentos diminutos,
bens desvinculados ou livres em 180418) propriedade da família, sita na rua Direita, atual rua José
Bento da Silva - que vai da Igreja Matriz até ao Adro, junto da qual se realizava o mercado que foi
retratado na célebre aguarela de Alfredo Roque Gameiro. O Visconde de Avelar é em 1901 elevado a
conde, tendo nascido em 1855 na casa n.52 da rua da Praia (atual rua Vasco da Gama) segundo fonte
epigráfica na fachada da dita casa, numa família de origem nobre radicada na vila de São Martinho
havia várias gerações (Para aprofundar a questão, a herdade “Casal do Avelar” parece comprovar a
sua presença e propriedade no concelho de Óbidos no século XV19); foi presidente do Real Gabinete
Português de Leitura do Rio de Janeiro entre 1899 e 1903.
Por todas as ligações e hábitos sociais que se estabelecem fruto da frequência que tinha, a baía
fica aliás conhecida desde cedo por “bidé das marquesas”, justificando-se pela presença considerável
de membros da aristocracia em geral, da fidalguia de província e particularmente da alta nobreza titular
a banhos, tendo parte dessas famílias construído residência para a época estival e deixado de herança à
descendência, passando em alguns casos a nova geração a fixar residência anual na vila nas primeiras
décadas do século XX – os palacetes que compunham em meados do século XX a então avenida
Oliveira Salazar e atual avenida Marginal na primeira linha da orla eram esmagadoramente propriedade
de famílias da nobreza. Contou esta vila igualmente com o valioso contributo da proximidade e
ligação por caminho-de-ferro à copiosa estância termal de Caldas da Rainha, frequentada por cidadãos
17
18
19

LOUREIRO, Adolfo, Da foz do Lis a Peniche, Introdução, transcrição e notas de Ricardo Charters Azevedo, Leiria, Hora de Ler, 2020.
IAN/TT, Desembargo do Paço, Corte, Extremadura e Ilhas, Índice de próprios, Silvério de Sousa extinção de capelas (1768-1778).
SILVA, Manuela Santos, O Concelho de Óbidos na Idade Média, Centro de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2008. P. 99.
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nacionais e estrangeiros (“O número de doentes que concorrem às Caldas da Rainha é de 2000 a 3000,
não contando 1400 a 1700 pobres que entram no hospital, onde se acham sempre prontas 400 camas
e onde podem ser armadas 500”20. Ramalho Ortigão também refere como “lindíssimos subúrbios” as
Berlengas, o farol de Peniche, o porto de São Martinho, as muralhas de Óbidos e a serra da Roliça)21.
Sucedem-se as elites que surgem com o novo regime e, mesmo após a instauração da República,
mantém-se o turismo balnear em São Martinho, tempo de encontro e lazer entre banhistas oriundos de
diversas regiões do país. Segundo Maria Cândida Proença “O recuo demográfico entre 1911 e 1920
é facilmente explicável por causas políticas sociais e de saúde pública. Nos anos que se seguiram à
proclamação da República, ocorreu uma verdadeira debandada de muitas das famílias aristocráticas que
escolhiam esta praia como local de vilegiatura no Verão. Segundo os jornais locais, a procura, no ano de
1911, foi muito fraca [...] Se bem que algumas famílias aristocráticas nunca tenham abandonado a zona
e, com o decorrer dos anos, as elites monárquicas tenham sido substituídas pelas elites republicanas,
o deflagrar da 1ª Guerra Mundial e a consequente participação portuguesa na Flandres e em África
agudizaram a crise económica e financeira do País, pelo que o recuo do turismo foi generalizado.”.
E ainda que “A partir da última década do século XIX até à República, acelerou-se o crescimento
económico de S. Martinho do Porto, como se pode verificar pelos indicadores relativos a 1900 e
1911. O aparecimento das casas de hóspedes e de atividades como o aluguer de carruagens, fotógrafo,
modistas, alfaiates e o aumento substancial do comércio, especialmente mercearias e padarias alertanos para o desenvolvimento turístico...”22.

Figura 4 - Cais de São Martinho do Porto.
Figura 5 - Avenida Marginal em meados do século XX.

A grande burguesia, os intelectuais e
jornalistas (a título de exemplo referimos
Eduardo Brazão, o doutor Jacinto do Prado
Coelho e Urbano Carrasco, famoso jornalista
da época) descobrem a baía já no século XX
como paraíso de festas, burricadas, serenatas
na baía e saraus noturnos nos cafés e no Clube
Recreativo entretanto fundado, mas também
pelos banhos de mar matinais, a tranquilidade e
bons ares. Sabe-se por descrição detalhada que
“Durante o mês de Julho de 1892, o vapor real
Amélia esteve ancorado na baía de S. Martinho. Figura. 6 - Passeio do cais, já arborizado, em 1917 (edição Tip. Dias
No mês seguinte, Suas Majestades estiveram a & Paramos).
passar uns dias na quinta de Victorino Froes e,
pela primeira vez, constou que viriam passar uns dias a S. Martinho. Aguardando tão honrosa visita,
a vila preparou-se para lhes prestar uma importante receção.
20
21
22

ORTIGÃO, Ramalho, Banhos de Caldas e Águas Minerais, Lisboa, Quetzal Editores, 2019. P. 150.
IDEM, Ibidem. P. 140.
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A 25 de Agosto realizou-se uma concorrida regata na baía, com a presença de D. Carlos e
do infante D. Afonso. Pouco depois chegou D. Amélia com as suas aias e camaristas e realizou-se,
então, uma corrida feminina, cujos prémios foram entregues pela rainha. Estiveram presentes mais
de 3 000 pessoas. A animação foi grande até ao final do Verão, com a realização de mais algumas
regatas, batalhas de flores, piqueniques, burricadas e passeios a pé aos locais mais aprazíveis.”23.
Acrescentamos que os passeios e as regatas na senda das estâncias turísticas internacionais se mantêm
e no mês de agosto de 2020 realizaram-se regatas na baía organizadas pelo Clube Náutico. Outras
famílias, embora sem casa própria na vila, arrendam habitação todos os verões e viam-se como
parte da comunidade local mesmo residindo apenas nos meses de verão e início de outono. Assim
se compreende que tenham pertencido aos órgãos e às irmandades paroquiais onde eram irmãos
com participação, como consta nos arquivos históricos das respetivas confrarias, nomeadamente da
Confraria do Santíssimo Sacramento da Vila de São Martinho do Porto com Compromisso de 1708 –
refere-se a título de exemplo os Duques de Lafões, descendentes de D. Pedro II, e os Marqueses de Rio
Maior que foram presença assídua na vila, sede de um pequeno concelho até 1854. A esta presença de
membros das elites não será certamente indiferente a criação em 1927 da Comissão de Iniciativa com
vista a melhoramentos gerais como a iluminação elétrica que consegue inaugurar no ano seguinte,
em outubro de 1928, inovação extraordinária na região; e permanecerá com a designação de Junta de
Turismo que será integrada posteriormente em regiões de turismo com designações formais várias
mas mantendo-se sempre o Posto de Turismo local, herdeiro da Comissão de Iniciativa – tendo tido
lugar nesta vila o «I Encontro Nacional de Juntas e Comissões de Turismo» nos dias 18-19-20 de
maio de 1979. No ano de 1907 e ainda no reinado de D. Carlos havia sido fundada a Associação dos
Bombeiros Voluntários de São Martinho. São Martinho do Porto é assim profundamente marcada
pelo seu património natural, ambiental e paisagístico que lhe conferem raridade e beleza pela baía
em concha cuja influência encantou inclusive, como abordámos, o Paço Real em Lisboa. A nível
internacional, contudo, só se conhece notícias relativamente à presença de famílias espanholas,
corroborada aliás por Ramalho Ortigão quando aponta: “Encontrámos, em Mérida, uma estimável
família espanhola que chegava de São Martinho do Porto. Traziam enormes cabazes de excelente
fruta de Alcobaça”. Não sendo por isso de estranhar, nesta perspetiva e em nosso entendimento, certas
especificidades que a população local denota, provavelmente pela interação com as elites da época,
sendo a população residente de São Martinho habitualmente alfabetizada desde finais do século XIX
e não raras vezes conhecedora básica de língua francesa, então em uso nesses meios socioculturais, o
que era menos comum entre a população de outras localidades da região menos expostas a relações
próximas com estes grupos sociais. Tendo-se acentuado a escolarização com o ensino e professor
liceal na vila para onde os filhos de famílias abastadas das redondezas iam estudar – o Collegio José
Bento, inaugurado em 1883 por doação do são martinhense Comendador José Bento da Silva e para
os dois sexos, edifício onde funcionam atualmente a Junta de Freguesia e a Casa da Cultura.
Nas décadas de 1960 e 1970 “o turismo nacional encontra um verdadeiro desenvolvimento.
O boom económico dos países europeus, a massificação do uso do automóvel e as férias pagas são
fatores que concorrem para o desenvolvimento da atividade turística em Portugal e do turismo balnear,
em particular.”25. Nas praias de Nazaré e São Martinho do Porto também se fez sentir essa atividade
turística que causaria em última análise uma explosão turística, digamos assim.
Nas praias da Nazaré e de São Martinho do Porto o turismo balnear instala-se e altera
substancialmente a própria organização territorial que vinha do passado. Sobrepondo-se, no caso de
São Martinho do Porto, à pequena agricultura e à construção naval ainda em laboração que vinha
pelo menos desde o século XVI, onde foi construída parte da armada que ruma com D. Sebastião
para Alcácer-Quibir e que “em 1857 ainda ali estavam em construção nos seus estaleiros 6 a 7 navios,
alguns de três mastros...”25, todavia extinguiu-se praticamente no século seguinte, bem como diminuiu
a ligação que manteve durante séculos com Leiria e respetivo pinhal, por ter sido São Martinho dos
23
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principais portos do Mosteiro de Alcobaça onde passavam as matérias na Época Moderna e por
empregar as madeiras do pinhal real nos estaleiros para construção dos navios. Ainda segundo o
engenheiro Adolfo Loureiro “A pesca também pode fornecer um bom contingente para o movimento
do porto, tendo havido anos em que ali têm ido pequenos vapores para o transporte de lagostas para
França”, tendo sido lançada a primeira pedra do cais em 1828 na presença do Rei D. Miguel.
O caso da praia da Nazaré

“O antigo porto da Pederneira, de que já
dei uma breve notícia, teve outrora importância
marítima e de pesca. Perdidas as suas condições
como porto marítimo, em consequência do
assoreamento do rio e do desaparecimento da
lagoa interior que verdadeiramente constituía o
porto, nem por isso deixou de continuar a merecer
desveladas atenções àqueles a quem cumpria
vigiar pela sua conservação. Não a podendo
conseguir pelos meios regulares de polícia e
entretenimento, recorreu-se por vezes a obras, Figura 7 - Gravura da praia da Nazaré em 1857 (O Panorama, jornal
mais ou menos importantes, para se evitar não literário e instrutivo, Lisboa, Tip. Flores).
só o aniquilamento total do porto, mas também
a perda de valiosos campos, cujo aproveitamento agrícola estava, como no Lis, dependente da foz do
rio Alcoa, ou da Pederneira, onde vinham convergir as diversas correntes de água do interior. Era este
porto pertencente ao antigo mosteiro de Alcobaça, por doação real...”26.
“a importância do porto da Nazaré vem-lhe quási exclusivamente da indústria da pesca. Não tem,
nem teve nunca, a dos portos desaparecidos da Pederneira e de Paredes, que davam entrada a navios de
alto bordo naquelas épocas...”27.
O concelho da Nazaré, legalmente formado em 1912, sobrevém ao concelho da Pederneira (que
tinha sido restaurado em 1893) embora tendo a mesma área territorial, e ao porto da Pederneira, vila
situada na zona interior e antiga cabeça do concelho, sobrevém o porto da Nazaré. Até à década de 1830
não conhecemos registos que indiquem povoamento na zona da atual Praia da Nazaré, excetuando as
barracas em madeira e armazéns de pescadores sem função habitacional. Porém rapidamente a Praia (da
Nazaré) conhecerá forte dinâmica social pois em julho de 1889 é inaugurado o Ascensor movido a vapor
e projetado pelo engenheiro de obras públicas De Ponsard, responsável pela construção dos elevadores
e ascensores de Lisboa. E em 1901 é construído o paredão da praia. A população desloca-se para a zona
baixa, mais perto do mar, e a praia da Nazaré atrai moradores e projeção turística mundial e imprime
tal eco nos visitantes que, talvez pela sua exposição solar e beleza envolvente protegida pelo forte de
São Miguel Arcanjo e por pinhais verdejantes, porventura na linha da “luz vivíssima” a que alude Raul
Brandão em Os Pescadores, entre a alegria da faina no mar e a tragédia dos naufrágios (a exigência
da vida marítima na Nazaré era tal que não raras vezes os barcos atracavam no porto de São Martinho
por causa da violência do vento norte/noroeste que impossibilitava a faina)28, a Nazaré influencia
fortemente a criação artística pela paisagem natural, construída e humana que a compõem. Estando
imortalizada nas diversas artes, do cinema à pintura, que lhe dedicam obras de assinalável prestígio.
No caso nazareno mantém-se, a par da ascensão do turismo, os hábitos tradicionais nomeadamente
através do trajar feminino fortemente acarinhado pela população, e a atividade piscatória - adaptados
à realidade historicamente nova do porto de abrigo inaugurado em 1986 e causador da transformação
paradigmática de vivências e psicológica que origina, uma vez que até então os naufrágios não eram
raros e afetavam praticamente todas as famílias da comunidade ligada ao mar. Neste contexto, será
explicativo e não devido ao acaso que exista o Monumento aos Naufragos, escultura restaurada
26
27
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em 2019 pela Freguesia de Nazaré na avenida Manuel Remígio. A pujança turística da Nazaré está
retratada, pelo menos, desde os anos 20 do século XX como praia emblemática portuguesa que as
autoridades de governo querem apresentar e que seja divulgada no estrangeiro: a praia típica que
preserva os seus usos e hábitos piscatórios e marítimos - dos homens que embarcavam ora na Nazaré
ora nos bacalhoeiros do mar do Norte e das mulheres que sozinhas tratavam da secagem do peixe na
praia, que de resto se mantém na exposição viva que existe na praia, em frente à antiga Lota e atual
Centro Cultural da Nazaré, mantendo o método tradicional. Cujos trajes e gentes são reconhecidos
em inúmeros países da Europa constituindo-se
há várias décadas como cartaz internacional do
turismo balnear em Portugal.
Raul Brandão - tal como fez Branquinho
da Fonseca – descreve primorosamente na sua
publicação de 1923 a paisagem da Nazaré: “Do
Valado à Nazaré são seis quilómetros, quase
sempre através do pinheiral de El-Rei. É um
majestoso templo que não acaba e onde a solidão
se torna palpável entre os troncos cerrados e
sob copas espessas. Por fim o caminho desce,
passando a Pederneira, e avista-se lá em baixo
a branca Nazaré e o mar apertado num vasto
semicírculo de montes verdes, que mergulham
no azul os alicerces. Ao norte o panorama acaba Figura 8 - Raparigas na praia (O Mar, de Álvaro Laborinho, edição do
Museu Dr. Joaquim Manso e da Câmara da Nazaré exposta no
de repente num paredão temeroso, que entra Centro Cultural).
direito pelas águas e entaipa o céu. É um morro
avermelhado e riscado, com vegetação pegajosa de urzes e de cardos e um penedo destacado na ponta
– o bico do Guilhim. Lá em cima as paredes brancas de uma aldeia árabe entre sebes de catos hostis – o
Sítio”29. E graças a Brandão conseguimos apreender através do retrato rigoroso e nítido das palavras
o ambiente na praia e os traços dos habitantes “Desço à praia – ao fio de areia aconchado, cheio de
mulheres que carregam peixe ou que o despejam ainda vivo nas grandes chalavaras, por entre barcos
agrupados. Três juntas de bois correm sem cessar de batel para batel que abica, entrando na água e
puxando-os para cima. Mais longe as netas arrastam sacos de carapau e de sardinhas...” e continua
sobre o seu aspeto físico e traços psíquicos e seus trajes “Vejo-os fortes, denegridos, vestidos de escuro,
camisola de lã e calça segura pela faixa preta enrolada seis vezes à volta da cinta, e na cabeça o barrete
de carapinha com uma borla feita de duas ou três meadas de lã [...] Ingénuos
e supersticiosos [...] Fixo as mulheres [...] São a vida desta terra.”.
A representação da Nazaré está amplamente documentada no panorama
nacional pelo menos desde 1929 através do filme apresentado pela Comissão
de Iniciativa da Nazareth «Nazareth, Praia de Pescadores e Zona de Turismo»,
documentário mudo de que resta a primeira parte na Cinemateca Nacional,
com estreia no São Luiz em Lisboa e realizado pelo arquiteto Leitão de Barros,
jornalista e mais tarde secretário-geral da Exposição do Mundo Português
em 194030. À sua luz litorânea não são indiferentes os autores portugueses
e estrangeiros que a visitam e colocaram na história europeia. Influenciados
pela preservação através da forte identidade local da população residente
e dureza de muitas das suas atividades quotidianas, sendo paradigmático
e pioneiro na etnoficção o filme de Leitão de Barros. Também na pintura,
Figura 9 - Junto ao Santuário de como na impressionante tela do pintor pós-impressionista britânico Edward
Nossa Senhora da Nazaré, trajes
Seago intitulada “Nazare, Portugal”, pintura a óleo, assinada mas sem data
em 1949 (edição da Casa Alcôa
de Aires de Sousa Rodrigues).
apontando os conhecedores para a década de 1950.
29
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O pintor e figurinista Abílio Mattos e
Silva, que por questões profissionais enquanto
funcionário público reside na Nazaré na década
de 1930, apaixona-se pela cultura local de tal
modo que passa a ser influenciado na sua obra
pelas figuras e indumentária da Nazaré. Com a
sua obra marca indelevelmente o reconhecimento
futuro das figuras da Nazaré nomeadamente a
nível internacional, com os postais/menus que
desenha em 1966 para os voos da companhia
aérea TAP sobre danças portuguesas e nos quais
Figura 10 - Rua Mouzinho de Albuquerque (Álvaro Laborinho, 1929)
integra a “dança da Nazaré” com o traje típico
local que se torna icónico da praia piscatória que
será entendida como centro turístico e piscatório autêntico (que concilia quer a dimensão turística
quer piscatória, o que a diferencia de São Martinho que perde a sua dimensão passada de centro de
construção naval). Tal como a sua estreia no teatro enquanto cenógrafo em cenários para a peça “Tá
Mar”, baseada na ambiência da Nazaré, para a companhia de Amélia Rey Colaço-Robles Monteiro no
Teatro Nacional D. Maria II; e fortemente no seu livro O Trajo da Nazaré31 que lança em 1970 sendo
ele próprio um entusiasta e um artista decisivo para a criação do Museu Dr. Joaquim Manso / Museu
da Nazaré.
É igualmente marcante e enamorada pela praia piscatória e de banhos a pintora Raquel Roque
Gameiro que pinta cenas na praia. Bem como a obra fotográfica de Artur Pastor que dedica um álbum
a esta comunidade, publicado em 1958. E vários outros artistas e intelectuais portugueses e de vários
países se poderia elencar por se encontrar nas suas obras de arte marcas deixadas pelo espaço e vida
nazarena. A nível oficial, durante o Estado Novo,
esta comunidade é quase sempre apresentada com
um cunho típico e muitas vezes de propaganda de
carácter regionalista.
No período contemporâneo é traço comum
a imagem da Nazaré presente na memória coletiva
invariavelmente ligada às embarcações de pesca
local com rede de xávega, de cariz artesanal – o
barco «Três Irmãos Leais» é a última embarcação
licenciada para a Arte xávega registada na
Figura 11 - Barcos de pesca e atrás os chalets
(edição Adelino Pereira, 1920).
Capitania da Nazaré, adquirida pela Câmara
Municipal da Nazaré em 2015 e em exposição
no areal em frente ao Centro Cultural. O edifício do Centro Cultural foi anteriormente a Lota, que até
meados do século XX acontecia em lotas improvisadas no areal da praia, foi inaugurada em maio de
1958 com projeto da Junta Central da Casa dos Pescadores e olhado inicialmente com desconfiança
pelos pescadores por estar longe das embarcações; foi remodelada em 1967 passando a ter os painéis
de mosaicos do artista Galhardo e onde também funciona atualmente o Museu do Peixe Seco, centro
interpretativo. Está muito presente na memória gráfica e mental portuguesa e internacional a população
residente retratada na praia, os carros de bois na areia, as crianças e mulheres com seus trajes antigos,
peixe a secar nas redes e, por vezes, os chalets com fachada principal virada ao mar construídos ao
estilo romântico burguês - a este propósito repare-se na fotografia dos chalets da atual avenida da
República e onde se vê à esquerda o edifício dos inovadores banhos quentes e as embarcações típica
locais, na imagem 11, que pretende ilustrar este capítulo. Tal como pelo Santuário de Nossa Senhora
da Nazaré para onde “muita gente de Lisboa, de Cintra, e de outras terras da Estremadura para alli
concorre em romaria, desde o princípio até ao meado de setembro de cada ano”32, no Sítio, muito
31
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fustigado durante as invasões francesas, com
influente romaria devocional nos séculos XVII,
XVIII e XIX, como testemunha o historiador
Luz Soriano, que passou a infância junto da avó
materna residente em Famalicão deste concelho,
membro da Academia das Ciências de Lisboa,
nas suas Memórias sobre a primeira metade do
século XIX; e as touradas (Sobre os festejos dos
peregrinos e círios consultar Pedro Penteado,
Peregrinos da memória: o Santuário de Nossa
Senhora de Nazaré, 1998). Não podemos deixar
de referir, para terminar e para clarificar tanto Figura 12 - Postal “Esperando a maré do banho”.
quanto possível a dimensão simbólica desta terra
e sua cultura identitária, o filme «Nazaré» de 1952 realizado por Manuel Guimarães com argumento
do escritor neorrealista Alves Redol (a quem a vila homenageia numa rua com a seguinte inscrição na
placa toponímica: Rua Alves Redol /Escritor do Povo) e estreado no Cinema Éden em Lisboa.
Conclusões

A vivência neste ambiente balnear permitiu travar contactos e encontros culturais que favorecem
o ambiente cosmopolita. Cada praia naturalmente com os seus traços, não descurando as suas
tradições que as tornam únicas e têm encantado turistas e permitido aos habitantes locais aprofundar
trocas e o diálogo intercultural que está na ordem do dia no espaço da União Europeia, contribuindo
para a cordialidade que se vive nestas vilas balneares. Não sem contradições urbanísticas e outras,
porém atentas ao futuro e abertas a bem receber. Desta forma não se potencia apenas a economia e o
conhecimento mas também se leva a cultura portuguesa ao mundo através dos que visitam o Oeste
português. Não será portanto de estranhar que séculos depois e corolário de vários contributos ao
longo da sua história de turismo que Portugal tenha recebido pelo terceiro ano o título de “melhor
destino do mundo” na cerimónia dos World Travel Awards em 201933.
Por fim importa ressalvar, até por se tratar de erro frequente e por ter relevância local, que a
Capitania do porto de São Martinho é extinta nos finais do século XIX passando a ter delegação marítima,
sob jurisdição da Capitania do porto da Nazaré existindo dessa forma um certo relacionamento, ainda
que institucional, entre ambas as praias.
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A Dispersão Territorial
da Arte Esquemática
no Centro de Portugal
Convergências e Divergências
Sara Garcês34
Introdução

A consolidação dos sistemas económicos de produção conduz à implantação de novas formas
de vida sedentária, o que significa uma larga transformação na ecologia, habitat, dieta, organização
social e económica, no seio das relações interpessoais, na extensão de novos marcos de pensamento,
crenças e ideologias. Alguns fatores refletem estas mudanças: novos elementos de cultura material,
novos rituais de enterramento e novas formas de entender a arte rupestre35. Na realidade, entre o
Epipaleolítico peninsular e as primeiras sociedades produtoras do Neolítico Final/Calcolítico produzse uma mudança lenta e pausada, mas que comparada com a etapa Paleolítica nos parece rápida e
complexa36.
A arte esquemática, principalmente na Península Ibérica, constitui, assim, um dos variados modos
de expressão gráfica e de múltiplas expressões culturais dos grupos humanos que viveram durante a
Pré-História Recente37. Define-se como um fenómeno cultural de ampla difusão na Península Ibérica e
outras áreas em seu entorno imediato, que se caracteriza pela representação sobre superfícies rochosas
naturais de uma série de figuras tipificadas “entendidas como representações de uma coisa atendendo
somente às suas linhas mais significativas”38. Trata-se de figuras que simplificam morfologicamente,
em maior ou menor grau, uma figura humana, um objeto, um animal ou outros elementos naturais
ou artificiais, ou que chegam mesmo à total abstração com a representação de símbolos geométricos.
Estas representações respondem a certas regras formais, técnicas e temáticas39. Trata-se, assim, de um
sistema de representação que rompe com os modelos iconográficos precedentes, fazendo surgir um
novo tipo de motivos com tipologias específicas que se podem também encontrar na cerâmica e até
em seixos pintados estratigraficamente definidos, por exemplo40.
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A contextualização da arte esquemática, enquanto
compreensão do seu fenómeno espacial e temporal bem como
as suas origens e inter-relações, tem sido um dos objetivos
principais da investigação atual. São raros os sítios de arte
rupestre esquemática que podem ser estudados em associação a
um contexto com cultura material. Pelo contrário, normalmente
os sítios com pintura e/ou gravuras esquemáticas localizamse fora do âmbito habitacional ou funerário das comunidades
que lhe concerne. No caso da Estremadura espanhola, durante
muito tempo, as duas maneiras mais clássicas e recorrentes
para enquadrar as manifestações de arte rupestre esquemática
terão sido a identificação de motivos com os quais se pudessem
constituir paralelos e compreender uma possível evolução
estilística dos motivos41.
A arte rupestre pode ser considerada como uma
forma especializada de cultura material, no entanto, é raro
proporcionar dados que nos permitam compreender a sua
cronologia aproximada. Também é importante salientar que Figura 1 - Abrigo Buitres I, Capilla, Badajoz
a arte rupestre esquemática tem que ser analisada não só do (fotos Hipólito Collado).
ponto de vista das pinturas, mas também das gravuras como
um todo de iconografia esquemática independentemente da técnica aplicada. Se tivermos em conta a
técnica, é notório que a diferença entre a fachada atlântica peninsular no que respeita ao interior da
península ibérica é a ocorrência mais evidente de gravuras na fachada atlântica em comparação ao
interior. No entanto, ambas as técnicas terão que ser analisadas em conjunto.

Figura 2 - Pormenores de figures rupestres pintadas esquemáticas do abrigo Juanita, Badajoz, Espanha (fotos Sara Garcês).

O conceito de arte esquemática surgiu no princípio do século XX quando foi descoberto o sítio
de El Cogul e foi necessário caracterizar algumas das figuras que aqui surgiam em tudo diferentes
à já bastante bem conhecida arte paleolítica. Henri Breuil começa todo um trabalho sistemático de
localização, registo e documentação de várias centenas de abrigos pintados na Península Ibérica42.
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GONZÁLEZ CORDERO, Antonio, Datos para la contextualización del arte rupestre esquemático en la Alta Extremadura, in Zephyrus, nº 52, Salamanca, 1999.
BREUIL, Henri, Les Peintures Rupestres Schématiques de la Péninsule Ibérique, Vol. I – Au Nord du Tage, Imprimerie de Lagny, 1933.

IDEM, Les Peintures Rupestres Schématiques de la Péninsule Ibérique, Vol. II – Bassin du Guadiana, Imprimerie de Lagny, 1933.
IDEM, Les Peintures Rupestres Schématiques de la Péninsule Ibérique, Vol. III – Sierra Morena, Imprimerie de Lagny, 1933.
IDEM, Les Peintures Rupestres Schématiques de la Péninsule Ibérique, Vol. IV – Sud- Est et Est de l’Espagne, Imprimerie de Lagny, 1935.
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A denominação de “arte esquemática” atribuída por Henri Breuil nos primeiros anos do século
XX a esta nova tipologia de arte rupestre, foi adotada por todos os investigadores, permitindo uma
uniformização temática distinguindo-se dos outros tipos de arte rupestre reconhecidas até então43.
Em 1968, Pilar Acosta publica o seu famoso trabalho monográfico que permitiu uma
autonomização e definição estilística da arte esquemática44.
Nos últimos anos, grande parte dos estudos referentes à arte pós-paleolítica articularamse segundo as suas relações com suportes móveis, muitas vezes constituindo-se como verdadeiros
paradigmas na busca das origens peninsulares ou extra-peninsulares para as artes macroesquemática,
esquemática, levantina e lineal geométrico45. Em alguns casos, como em Aragão ou na Andaluzia
(Espanha) foi possível definir tipos iconográficos do ciclo esquemático vinculados às fases mais
antigas do Neolítico Peninsular.
No centro de Portugal, a dispersão territorial da arte esquemática tem afirmação num conjunto
de sítios de arte rupestre importantes. O Complexo Rupestre do Vale do Tejo (CARVT), é um conjunto
de 12 sítios com gravuras rupestres distribuídos ao longo de cerca de 120km, desde o vale do rio Erges
até à foz do rio Ocreza. Os sítios correspondentes são de montante a jusante: o vale do rio Erges, rio
Ponsul, Cachão de São Simão, Alagadouro, Lomba da Barca, Cachão do Algarve, Ficalho, Fratel, Foz
da Ribeira de Nisa, Chão da Velha, Gardete e vale do rio Ocreza. O conjunto apresenta um total de
6988 gravuras em 1636 rochas46.

Figura 3 - Mapa da localização dos sítios de arte rupestre do Complexo Rupestre do Tejo47.

No entanto, segundo alguns dados de M.V. Gomes (2010), são 30 os sítios ou estações de arte
rupestre registados no vale do Tejo ainda que os que se apresentam de seguida estejam submersos
pelas águas da barragem e nenhuma informação sobre estes tenha sido publicada (exceto sobre a
Ribeira da Pracana)48.
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47
IDEM, Ibidem.
48
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Na mesma área de distribuição, são
conhecidos 5 abrigos com pinturas rupestres
esquemáticas, estilisticamente e cronologicamente
enquadrados no que se entende como Arte
Esquemática do vale do Tejo, os dois abrigos do
Pego da Rainha49, o abrigo da Segura (Erges)50
e os abrigos do Almourão e Chão do Galego
na Serra das Talhadas51. Para a compreensão da
organização dos sítios foram considerados os
seguintes fatores: enquadramento geográfico,
metodologia de documentação do sítio e todas
as suas especificidades, a distribuição espacial Figura 4 - Abrigo do Pego da Rainha, Mação (foto Sara Garcês).
das figuras, as sobreposições e orientação das
rochas. Podemos também considerar, num território central mais amplo, os abrigos da Lapa dos Coelhos
(pertencente ao complexo cársico da Gruta do Almonda) e o Abrigo I do Lapedo, na vertente oposta do
maciço calcário52.
Todo este território apresenta características
convergentes. A sua diversidade tipológica e
quantitativa, aliada à dispersão à escala territorial
torna este território expressão máxima da presença,
passagem e marcação simbólica de um território
durante a Pré-História Recente, acompanhado as
mudanças capitais de um novo tipo de organização
social, e expressando essas mudanças ao longo de
milénios. Também na cronologia, a discussão é
fascinante.
No panorama da arte rupestre peninsular,
o vale do Tejo sobressai devido a alguns
fatores: Primeiro, por apresentar uma sequência
cronológica mais ou menos contínua, mas bem
definida em cada momento que representa. A
estrutura cronológica proposta para o vale do Tejo
determina cinco diferentes fases cronológicas,
onde a maioria das gravuras converge com os
abrigos pintados acima mencionados na fase
esquemática, esta com grande relevo quantitativo
Figura 5 - Proposta de cronologia das gravuras do Complexo
em relação às outras fases de gravação. Estruturar
Rupestre do Tejo (Garcês, 2017).
todo o quadro cronológico da arte esquemática é
difícil tendo em conta o contexto arqueológico que os sítios de arte rupestre esquemático normalmente
apresentam.
Num trabalho publicado em 2001, P. Torregrosa e M.F. Galiana indicavam os paralelos móveis
registados em contextos arqueológicos para a arte esquemática: 55 evidências cerâmicas com motivos
considerados esquemáticos (sem contar com o conjunto de fragmentos cerâmicos com zig-zags da
Cova de L’Or, Cova de les Cendres, Cova del Montgó ou Cavo d’en Pardo que ascenderia o número
para 75), 52 ídolos oculados, 44 bitriangulares e um ancoriforme, todos eles sobre suportes ósseos e
recolhidos em 28 sítios arqueológicos.
50
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Também registam os motivos representados: soliformes, antropomorfos, ramiformes, zoomorfos,
zig-zags, ídolos oculados, ídolos bitriangulares e ancoriformes. Todos estes dados foram comparados
com abrigos com arte esquemática do Levante Espanhol e algumas considerações foram tidas em
conta, principalmente no que concerne à localização no mesmo espaço geográfico, de um dos maiores
conjuntos de pintura rupestre esquemática do Levante da Península Ibérica, juntamente com uma
alta concentração de sítios arqueológicos com cerâmica cardial correspondente a grupos com bases
económicas agropecuárias e em cujos materiais, se encontra um grande conjunto de suportes móveis
com motivos esquemáticos. Ao mesmo tempo, este conjunto de abrigos esquemáticos constitui-se
como um dos núcleos fundamentais da arte esquemática peninsular, já que tem representado toda
a sequência artística desde o horizonte antigo cardial até, possivelmente, a Idade do Bronze53. Na
Extremadura espanhola, uma sequência parecida tem sido apontada, ainda que a técnica utilizada não
seja somente a pintura.
No geral da análise das tipologias figurativas que aparecem a decorar alguns objetos móveis
deduz-se que, de maneira individualizada, os soliformes, ramiformes, séries de motivos em ângulo, zigzags e alguns motivos antropomorfos e zoomorfos encontram-se já representados em cerâmicas com
decorações impressas, cardiais e não cardiais do Neolítico Antigo e Médio54. No caso dos soliformes,
estes motivos, apesar de estarem presentes nas etapas mais antigas da arte esquemática, registam uma
ampla vigência e difusão até ao Calcolítico e Idade do Bronze55. Para os contextos de arte esquemática
existem já alguns marcos contextuais que contam com a presença de grupos cardiais localizados em
contextos geográficos muito próximos de vários abrigos com arte esquemática.
O mesmo acontece com o sítio Xerez 1257 e que apresenta excelentes condições de habitabilidade
com uma cronologia a partir do Neolítico Antigo. Aliás, a ocupação do Neolítico Antigo do sítio Xerez
12 é da maior importância, porque era o nível mais bem preservado, com um conjunto de estruturas
de combustão, e também porque foi o sítio em Reguengos onde se identificou claramente o Neolítico
Antigo, acabando por dar toda uma contextualização para a identificação da fase III de Molino Manzánez
(ciclo esquemático)58. Este sítio encontra referência cronológica na Gruta do Caldeirão (Tomar,
Portugal), principalmente no horizonte estratigráfico NA2 (Neolítico Antigo 2) com uma ocupação
cardial de 6200 BP contendo cerâmicas, líticos, ossos humanos e de animais59, assim como o Abrigo
3. A situação da região do Arrife da Serra d’Aire conta com um grande número de contextos que já
apresentam ocupações (ainda que em alguns sítios não sejam muito expressivas) do Neolítico Antigo,
como o sítio da Gafanheira, o Abrigo Pena D’Água, Forno do Torreirinho, Algar do Picoto, Laranjal
de Cabeço das Pias, Gruta do Almonda e a Lapa do Picareiro60, possíveis contextos para a fase III do
vale do Tejo (fase esquemática). É também nesta zona que se encontram dois dos sítios com pinturas
rupestres esquemáticas acima mencionados: a Lapa dos Coelhos (pertencente ao complexo cársico da
Gruta do Almonda) e o abrigo I do Lapedo, na vertente oposta do Maciço Calcário Estremenho, em
Leiria. Na Lapa dos Coelhos, uma das figuras mais importantes é um ramiforme localizado no painel
261 motivo que desde há muito é considerado como sendo já enquadrado no Neolítico Antigo já que
53
54
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faz parte da decoração impressa cardial, por exemplo, em cerâmicas da Cova l’Or e Cova de la Sarsa62.
Considera-se, para o Complexo Rupestre do Tejo, que o ciclo esquemático segue, pelo menos até à
Idade do Bronze, considerada como uma etapa já avançada da fase esquemática.
Desde critérios morfológicos, a fase III da arte rupestre do vale do Tejo supõe o abandono
do dinamismo e movimento principalmente das figuras humanas e zoomórficas para uma total
representação esquemática, estática e padronizada tanto de animais, humanos e geométricos. Duas
grandes diferenças se impõem em relação ao ciclo antecedente: a quantidade de figuras substancialmente
maior e a temática figurativa. No ciclo anterior, a temática figurativa cingia-se maioritariamente a
animais, e neste ciclo rupestre, estes são considerados um resquício, tendo em conta que o acervo
representativo esquemático se concentra nas figuras humanas e nas figuras geométricas (neste caso,
esta última categoria é percentualmente a maior de todo o complexo).
Quando analisados todos os fatores que
convergem e divergem entre sítios pintados
e gravados correspondentes à arte rupestre
esquemática do Centro de Portugal, sobressai
uma característica importante e divergente: a
dispersão e localização geográfica dos vários
assentamentos simbólicos. Para A. Martins,
“(...) sítios como o abrigo do Pego da Rainha,
Lapa dos Coelhos ou Abrigo I do Lapedo são
objeto de um processo de selecção baseada na
estratégia territorial de cada comunidade/grupo.
Após a escolha do local (espaço natural), este
é transformado num espaço cultural, sendo que
muitas vezes as pinturas correspondem ao único Figura 6 - Paisagem entorno ao abrigo do Pego da Rainha, Mação
vestígio arqueológico preservado. Este espaço (foto Sara Garcês).
cultural faria assim parte da comunidade, que
o utilizaria consoante a sua finalidade específica e que estaria enquadrado num espaço geográfico
estruturado. A apropriação da natureza seria assim efetuada por estas comunidades pré-históricas
através do domínio simbólico de determinados locais específicos na paisagem, transmutando-a num
território. A análise da localização dos abrigos pintados deverá ser realizada a várias escalas, uma de
nível regional e outra a um nível local, tentando entender quais as premissas que levaram a determinada
escolha”63.
Ao mesmo tempo, compreender a mesma etapa de gravação esquemática do Complexo Rupestre
do Tejo é importante, talvez não para se ter noção do quão diferente a etapa precedente é, mas, como
se encerra um capítulo da Humanidade que durou milhares de anos (Paleolítico e Epipaleolítico/
Mesolítico) e, a geografia da sua implantação, é indispensável. Concordamos com a definição de
F. Criado Boado (1993) quando este afirma que o Neolítico supõe antes de tudo uma aparição de
novas relações sociais de produção que representam uma forma específica de apropriação do espaço,
caracterizada pelo surgimento de novas relações de controlo e dominação da natureza (plantas e
animais) e, correlativamente, de novas formas de integração de esta dentro da realidade social, e que,
depois, estas novas formas adotem plenamente uma racionalidade selvagem. Então a novidade do
Neolítico desvanece e esta fase, em vez de abrir uma nova época (da Humanidade Proto-Histórica e
Histórica) seria o episódio que encerraria a época anterior.
As comunidades de caçadores-recolectores, dotadas de um padrão de subsistência, economia e
assentamento móveis, não estavam fixadas a um espaço específico estabelecendo-se o que F. Criado
Boado define por “apropriação da natureza”, neste caso uma apropriação simbólica desta64.
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Segundo alguns autores65 este processo cultural efetua-se através da demarcação simbólica de
lugares pontuais, normalmente, marcos, signos naturais que se destacam na paisagem (tais como rochas,
afloramentos, espaços ou pontos naturais cujo privilégio e especificidade está em estreita relação com
as suas características e impacto visual) e de linhas de movimento através do espaço que, estando
prefiguradas pela topografia, são utlizadas, comummente pelos animais selvagens e apropriadas pelo
homem para as suas próprias deslocações. Vai também de encontro ao que M. Eliade defende quando
afirma que “(...) o espaço sagrado tem um valor existencial para o homem religioso; porque nada pode
começar, nada se pode fazer, sem uma orientação prévia – e toda a orientação implica a aquisição
de um ponto fixo. (...) a descoberta ou projeção de um ponto fixo – o centro – equivale à criação do
Mundo”66.
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Os Centros de Interpretação
na Promoção do
Património Cultural
Vanda Lopes da Costa67
Introdução

O papel determinante do Património Cultural nos múltiplos contextos sociológicos,
nomeadamente na atividade turística, na educação, e na promoção da coesão comunitária, abre
caminho a um esforço de compreensão das formas como este Património é difundido junto do
público, e as repercussões daí decorrentes. A existência, per si, não assegura a sua valorização, mas
considera-se que a adequada interpretação deste Património, pode tornar-se um dos principais vetores
que concorre para a sua promoção, bem como para a sua salvaguarda. Neste sentido, os Centros de
Interpretação, amplamente fixados no panorama cultural português, e cuja disseminação se processou
com rapidez nas últimas décadas, desempenham o papel de intermediários entre o bem patrimonial e
os visitantes, apresentando-se assim como uma possibilidade de promoção do Património Cultural, e
sobre os quais importa analisar, no que aos seus limites e possibilidades concerne.
Enquanto equipamentos de cariz turístico - cultural, a sua capacidade de gestão de fluxo de
visitantes, reafirma a pertinência da sua atuação, representando-se como um dos ativos diferenciadores
da experiência turística, e nutrem ainda o binómio Turismo - Cultura. No panorama nacional, diversos
são os exemplos do recurso aos centros interpretativos para a partilha e desenvolvimento do Património
Cultural, que ao estimularem a interpretação patrimonial como estratégia relacional com a sociedade,
desenvolvem uma cadeia de valor acrescido em torno do Património e do próprio Território, em que
este se insere.
A presente comunicação resulta da investigação precedentemente encetada no âmbito do
mestrado em Desenvolvimento de Produtos de Turismo Cultural, do Instituto Politécnico de Tomar
(novembro de 2019), cuja dissertação “Centros de Interpretação e Turismo Cultural: o CITA de Vila
Nova da Barquinha” se apresenta como uma análise conceptual dos centros interpretativos, da relação
destes com o Turismo Cultural, e que culmina com o estudo de caso do Centro de Interpretação
Templário de Almourol.
O entendimento dos pressupostos históricos e conceptuais que levaram ao surgimento dos
centros interpretativos consideram-se de extrema relevância para a análise da atuação destes; desta
vez, contudo, o enfoque pretende-se mais abrangente do que a relação destes com a atividade
turística: importa igualmente percecionar, a atuação destes equipamentos no contexto da promoção e
da salvaguarda patrimonial.
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No Príncipio Era… A Interpretação

Investigar os Centros de Interpretação (CI) requisita-nos um olhar prévio sobre o ato
interpretativo: o que é a interpretação patrimonial, qual o impacto desta atividade na origem dos
centros interpretativos, bem como o seu enquadramento cronológico, histórico e geográfico.
A origem da Interpretação do Património / Interpretação Patrimonial (IP) atribui-se ao final do
século XIX, aquando da criação dos primeiros parques nacionais nos Estados Unidos da América,
que recorriam assim ao processo interpretativo para a promoção, e também para preservação, destes
parques / recursos naturais. É, contudo, a partir da segunda metade do século XX, mais concretamente
a partir de 1957 com a obra “Interpreting our Heritage” de Freeman Tilden, que a Interpretação
Patrimonial se consubstancia como uma disciplina68. A partir do território norte-americano, o então
recente conceito, estendeu-se até aos países anglo-saxónicos (Reino Unido, Canadá, Austrália) e pela
América Latina.
A partir da década de oitenta o método interpretativo que originalmente se aplicara ao património
ambiental, amplia a sua área de atuação e passa a abranger o património cultural “(…) pois entendiase, desde então, que o espírito e a as atitudes que a ambas estavam adjacentes eram as mesmas”69. Esta
designação mais ampla estabeleceu-se definitivamente no I Congresso Internacional de Apresentação
e Interpretação do Património, realizado no Canadá em 1985. Assim, “o patrimônio folclórico, o
patrimônio científico e, mais recentemente, o patrimônio industrial, foram progressivamente
integrados à noção de patrimônio”70. Nos anos noventa, na Europa Ocidental, a interpretação,
enquanto ferramenta comunicacional, instala-se definitivamente e acompanha as transformações da
viragem do século, estando associada, nomeadamente, à crise dos modelos museológicos tradicionais
e à realização do IV Congresso Mundial de Interpretação do Património, no ano de 1995.
No que à definição de Interpretação do Património se refere, importa relevar que a extensa
bibliografia existente sobre o tema, nos demonstra em diferentes momentos a ausência de consenso
entre vários autores; assim, destaca-se a definição de Tilden, considerado por muitos como “o pai” da
Interpretação Patrimonial e que a define como uma “atividade educativa que visa revelar significados
e relações através do uso de objetos originais, pela experiência direta, por meios ilustrativos, ao invés
de simplesmente comunicar informação factual71”72.
De um modo global, e partindo da definição de Tilden, considera-se a IP como uma estratégia
de apresentação do Património, com recurso a uma amplitude de técnicas de comunicação e, como o
mesmo afirmara, com o objetivo primordial de “provocar” o visitante e, consequentemente estimular
a sua atenção73. Também em concordância com o fundador, mas acrescentando novos vetores à
definição de IP, os autores Delgado e Pazos definem que “(…) uma atividade é interpretativa quando
os visitantes participam dela de forma voluntária durante o seu tempo livre e, portanto, a interpretação
do patrimônio não tenta instruir o público, senão provocar o seu interesse e sensibilidade”74. É, pois,
a partir desta sensibilização para o bem patrimonial, deste estreitar de relações entre o objeto e o
visitante, que os mesmos autores atribuem à IP a responsabilidade pela promoção e salvaguarda do
património, visto que esta é “(…) desenhada para que as pessoas conheçam de maneira significativa
seu patrimônio e se convertam em seus protetores e defensores”75.
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MOITEIRO, G., “Turismo Cultural e Património. Uma reflexão em torno do tópico da Interpretação do Património enquanto instrumento de valorização dos bens culturais”, in SANTOS, M. (Ed.),
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J. M. Miranda afirma que a interpretação deve ser vista como uma ferramenta de comunicação
que combina elementos artísticos (criativos) com elementos técnicos (procedimentos), para transmitir
uma mensagem e estabelecer uma relação efetiva com o ambiente visitado76.
Em suma, consideram-se como denominadores comuns entre as definições existentes “o
elemento recreativo, a experiência inspiradora e enriquecedora (portanto afetiva e cognitiva), o
processo de comunicação, o contato direto com o património, a sensibilização para a sua proteção
(um aspeto comportamental) e, por fim, o público no seu tempo de ócio”77.
Se o Conhecimento, através do método interpretativo, se traduz numa das principais estratégias
de promoção do património, importa agora definir em que medida os Centro de Interpretação, enquanto
equipamento cultural, contribuem para o fomento desta relação.
Os Centros de Interpretação

Com o estabelecimento da Interpretação Patrimonial, que destacava a importância da
interpretação in situ, começaram a emergir novas estruturas de apoio a esta atividade e, em simultâneo,
a transformação dos públicos e as novas correntes ligadas à museologia, também concorreram para
a proliferação de novos equipamentos, mais adequados às novas tendências vividas. Assim, na
transição do século XX para o XXI, nascem os Centros de Interpretação (CI), cuja ascendência se
atribui à museografia americana e aos denominados Visitors Centers. Embora na sua génese estes
equipamentos se apresentassem como centros de temática ambiental, com a (re) significação da
Interpretação Patrimonial durante o I Congresso Mundial de Interpretação do Património (1985), a
qual passou a integrar a cultura em geral no seu seio78 o paradigma interpretativo alterou-se e os CI
expandiram-se até à área do património em geral.
A par do que sucede com a definição de IP, também os Centros de Interpretação apresentam
divergências conceptuais: a própria terminologia utilizada é recente e ao contrário dos museus, cuja
definição se encontra francamente estabelecida, no caso dos CI essa referenciação legal é inexistente.
Como afirma Garrido e Sanchez, citando Piñol79, “não existem regulamentos gerais que definam ou
classifiquem este tipo de centros”80, o que desde logo se considera um fator de desvantagem na sua
concetualização.
Esta lacuna possibilitou aos diferentes autores da especialidade, a concetualização de diversas
propostas, que organizadas cronologicamente, se apresentam em seguida, na página seguinte.
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MIRANDA, J. M., “¿Centros de Interpretación?”, in Carpeta Informativa del Centro Nacional de Educación Ambiental – CENEAM. Firma del mês octubre de 1994, 1994.
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78
IDEM, Ibidem.
79
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GARRIDO, M. A./SANCHÉZ, J. A., Los centros de interpretación como motor de desarrolo turístico local¿ Un modelo fracassado? El caso de la provincia de Cádiz. Boletín de la Asociación de
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AUTOR

DEFINIÇÃO

ANO

Jorge Morales
Miranda

“Os centros devem ser: inspiradores e tocar o espírito dos indivíduos;
estimuladores do uso dos sentidos; motivadores e provocantes; sugestivos e
persuasivos; incentivadores de participação ativa e senso crítico; facilitadores
de uma mensagem clara e não densa; produtores de significados e de interrelações; promotores da consciência cívica.”

1998

Paulo Pereira

“A construção de centros interpretativos acumula as características dos centros
explicativos com a possibilidade, amplificada, de melhor interagirem com os
visitantes: explica, procede a (ou oferece) uma interpretação, mas também regula
e disciplina os fluxos de visita, associando-se-lhe uma componente científica
uma vez que estes centros se encontram dotados de gabinetes de trabalho, de
centro de documentação e de reservas.”

2001

Federación
Española de
Municipios y
Provincias

“Equipamento destinado a promover e divulgar um território específico com
base num discurso interpretativo específico que o distingue de forma singular.
Esta leitura é baseada nos elementos endógenos que compõem o património
cultural e natural da área.”

2003

Izquierdo, P.;
Juan, J.;
& Matamala, J.

“Os Centros de Interpretação são instalações criadas para a avaliação do
patrimônio cultural e / ou natural de uma determinada área geográfica e a sua
transformação num produto educativo, cultural ou turístico. Utilizam diferentes
sistemas de comunicação para que os visitantes conheçam um parque natural,
um território específico ou um evento, baseado num discurso interpretativo
que o singulariza. Ao contrário dos museus, eles não têm o objetivo principal
de colecionar, preservar e estudar objetos originais (embora não os excluam),
mas sim facilitar a compreensão de valores culturais e naturais, realizando um
trabalho de sensibilização e educação.”

2005

Consejería
Economía e
Innovación Tecn.
(Madrid)

“Centros que pretendem ir além de meras oficinas, ajudando o visitante a
interpretar o que poderá conhecer no seu destino: património cultural, recursos
naturais, história, costumes e tradições, gastronomia..., oferecendo num único
espaço, e de forma atraente, as potencialidades do destino.”

2006

Castaño Blanco

“Os centros de interpretação, em termos gerais, são definidos como entidades
cujo principal objetivo é divulgar valores culturais, históricos e naturais,
geralmente localizados em zona rural, que se destacam pela sua identidade e
que usam a interpretação como estratégia de comunicação do património.”

2007

Martín Piñol

“Os centros de interpretação, em termos gerais, são definidos como entidades
cujo principal objetivo é divulgar valores culturais, históricos e naturais,
geralmente localizados em zona rural, que se destacam pela sua identidade e
que usam a interpretação como estratégia de comunicação do património.”

2011

Araceli Serantes
Pazos

“Os CI são as instalações fixas que servem de referência para os visitantes
que pretendem informações “in situ”, antes de visita a um recurso ou local de
interesse patrimonial, o que lhe confere um grande valor estratégica face à
gestão do recurso.”

2011

Ayuntamiento
de Santo
Domingo de la
Calzada

“Um centro de transmissão cultural, integrado na cidade, que garante a
continuidade e a criação de novos hábitos culturais. Um centro que gera
comunicação e intensifica a vida social, que busca a participação do cidadão e
mobiliza uma parte considerável da população.”

2011

Xerardo Pereiro
Pérez

“Os centros de interpretação são o principal suporte da interpretação, satisfazem
uma nova procura social, e ajudam a realizar a gestão dos bens culturais e
patrimoniais. Desde o ponto de vista infraestrutural, os centros de interpretação
são equipamentos com serviços destinados à apresentação, comunicação e
exploração do património cultural”

2009

Bertonatti, Iriani,
& Castelli

“Um centro de interpretação é uma exposição em torno de um guião de tipo
museográfico (com intenção pedagógica), que relaciona emocionalmente o
visitante com o património, estimulando o seu interesse em comprometer-se
com a sua conservação ou cuidado.”

2010

Garrido &
Sanché

“Instalações públicas ou privadas cujo propósito final é a interpretação,
conscientização e disseminação de um bem patrimonial, definido na sua
perspetiva global e pode abranger aspetos naturais, históricos, culturais e
etnográficos. Estes centros devem ter um tema monográfico apresentado a
partir de uma perspetiva geográfica e cultural integradora. Da mesma forma,
eles devem estar localizados no contexto geográfico onde se localiza o bem
patrimonial interpretado. Assim, o mesmo espaço interpretativo pode servir para
promover turisticamente o espaço geográfico em que se enquadra e promoverse através de produtos locais”

2015

Tabela 1 - Síntese dos conceitos de “Centro de Interpretação”81.
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Não obstante a escassa bibliografia existente sobre os Centros de Interpretação, a grande maioria
dos autores que os abordam, de um modo global, consideram que uma das caraterísticas comumente
aceite é a de que os CI devem apresentar-se enquanto mediadores entre um dado património e o
visitante, utilizando as adequadas técnicas de IP e permitindo assim a comunicação do significado
do bem patrimonial para o recetor. Esta comunicação deve ocorrer de forma singular, sem se “(…)
limitar exclusivamente à transmissão de informação, devendo antes revelar a essência e o significado
do lugar que está a ser visitado.” (Moiteiro, 2010, p.146); a interpretação sugere envolvimento da
emoção. Também esta perspetiva de estímulo de sensações é partilhada por Mckercher e du Cross,
que destacam a importância da sensibilidade na sua explanação pois “(…) os produtos do património
cultural podem ser apresentados de uma forma emocionalmente exigente, mas não de uma forma
intimidante ou acusatória”82.
Alguns autores salientam ainda que, nesta estratégia de comunicação do património, os CI
também se definem por contextualizarem geograficamente o objeto patrimonial a que se referem,
apresentando “(…) as características relevantes do património de um sitio vizinho ou adjacente, para
que seja conhecido, valorizado e protegido”83. Outros, destacam a construção das relações sociais que
a partir deste equipamento se possam desenvolver (objeto patrimonial – visitantes), e que fomenta
um compromisso de proteção, por parte dos indivíduos, para com o património com que estabelecem
contato. “Este é um dos principais objetivos da Interpretação do Património, o da conservação dos
bens culturais”84 (Moiteiro, 2010, p.147).
Às caraterísticas de mediação dos CI, entre o
património e os visitantes, Gonçalves acrescenta o
fator “território”, do qual os bens patrimoniais são
originários e ao qual possuem uma forte ligação, o que
justifica “(…) a crescente musealização “in situ e dos
centros de interpretação”85, ao mesmo tempo que “a
sua manutenção no território possibilita uma leitura do
objeto no lugar de origem”86.
Esta possibilidade de leitura in situ coaduna-se
com os princípios inerentes à estratégia interpretativa,
mas também pode ser o elemento promotor do
desenvolvimento destes territórios de acolhida. Deste
modo, podemos auferir que a função de intermediação
atribuída ao CI, vai muito além dos limites físicos do Figura 1- Função de intermediação dos Centros de 		
equipamento, e sim pode extrapolar para as dimensões Interpretação.
local e regional, bem como, para as dimensões individual
(visitantes) e coletiva (comunidade).
No nosso ponto de vista, a principal problemática da indefinição dos CI prende-se com
ausência de homogeneidade na sua definição, que consequentemente, se reflete na heterogeneidade
de concetualizações e de ações destes equipamentos (no que à estratégia interpretativa e de gestão se
refere), sem a definição clara de um princípio comum.
87
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Análise Interna E Externa

Debruçando-nos sobre as investigações dos múltiplos autores anteriormente mencionados,
considera-se relevante sintetizar as principais perspetivas acerca dos pontos a favor e a desfavor,
bem como das oportunidades e ameaças, com que os CI se podem depararam, a fim de intentar qual
a perceção global que é estimada sobre estes equipamentos.
PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

• Atuam como recurso aglutinador, apresentando uma
visão global de um conjunto de recursos que constituem os
atrativos turísticos de uma dada região (Bertonatti , Iriani, &
Castelli, 2010, p. 122);
• Recolhe informações sobre o perfil dos visitantes o
que permite a construção de um plano de interpretação
devidamente adequado/eficaz (Bertonatti , Iriani, & Castelli,
2010, p. 122).
• Proporcionam controlo sobre os fluxos turísticos
(Bertonatti , Iriani, & Castelli, 2010, p. 123);
• A sua multifuncionalidade proporciona o contato com
diferentes públicos (Morais, Ferreira, & Benayas, 2015,
p. 91).

• Apresentam-se como atração principal, dissociando-se
do património que deve interpretar e anulando assim o
seu principal objetivo de mediador (Bertonatti , Iriani, &
Castelli, 2010, p. 123);
• Diversas vezes não respondem a uma planificação prévia
(Pazos, 2011, p. 106);
• Ausência de planificação orçamental (Tugas, Tresserras,
& Mellin, 2005; Pazos, 2011; Piñol, 2011; Bertonatti , Iriani, &
Castelli, 2010);
• Nomenclatura que dificulta aos visitantes nacionais e
estrangeiros perceber como o conteúdo destes centros é
tratado (Morais, Ferreira, & Benayas, 2015, p. 98)
• Ausência de acompanhamento na atividade interpretativa
(Tugas, Tresserras, & Mellin, 2005, p. 42).

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

• Desenvolvimento das comunidades locais (Bertonatti ,
Iriani, & Castelli, 2010, p. 122);
• Se bem localizados e divulgados, apresentam-se como
pontos de partida estratégicos para diversas atividades
turísticas (Morais, Ferreira, & Benayas, 2015, p. 91)
• Multifuncionalidade viabiliza a reinvenção e continuidade
do equipamento (Morais, Ferreira, & Benayas, 2015, p. 101).
• Possibilidade de desenvolvimento através de parcerias
entre os centros com temáticas comuns (Morais, Ferreira,
& Benayas, 2015, p. 104).

• Ausência jurídica de regulamentação nomeadamente
pela legislação europeia (Tugas, Tresserras, & Mellin, 2005,
p. 42).
• Pouco afluência de visitantes e posterior aposta
exclusiva no público escolar, sem produção de benefícios
económicos (Piñol,, 2011, p. 126).
• Poucos estudos de caso sobre os CI que impedem acesso
à identificação de problemas comuns e de respetivas
soluções (Tugas, Tresserras, & Mellin, 2005, p. 12).
• Aposta na interatividade como meio interpretativo que,
mediante os rápidos avanços tecnológicos, facilmente se
torna obsoleta (Piñol, 2011, p. 471).

Tabela 2 - Análise SWOT dos CI, com base nos autores da revisão bibliográfica.88

Do ponto de vista da análise interna dos CI, ou seja, na qual as características a favor e a
desfavor são identificadas, destaca-se o facto de se considerar que os CI se comportam como um
recurso aglutinador do património, inclusive a nível territorial, pois permitem a unificação de um dado
território turistificado, bem como a regulação dos fluxos de visitantes, daí decorrentes. A este respeito
Moiteiro acrescenta que a própria atividade interpretativa permite “controlar os movimentos dos
visitantes, desviando-os de áreas mais vulneráveis para outras que suportem melhor o impacto humano.
Favorece em suma, uma melhor utilização dos recursos de carater patrimonial, baseada no principio
da sustentabilidade, princípio este apenas possível quando ancorado numa boa planificação”89.
A confirmar a pertinência de uma boa planificação para o sucesso dos CI, é indicado como vector
desfavoravél para estes equipamentos, a ausência de planeamento quer seja estratégico, quer seja a
nível financeiro. Também a ausência de acompanhamento na atividade interpretativa, a nomenclatura
pouco atrativa90, e o facto da própria infraestrututa se apresentar como atrativo principal, (anulando
assim o seu papel de mediador) são apontados como factores que concorrem para que estes centros
vejam diminuida a sua relevância no panorama cultural.
88
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IDEM, Ibidem.
MOITEIRO, G., “Turismo Cultural e Património. Uma reflexão em torno do tópico da Interpretação do Património enquanto instrumento de valorização dos bens culturais”, in SANTOS, M. (Ed.),

Turismo Cultural, Territórios e Identidades, Porto, Afrontamento, 2010.
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Para Jorge Morales Miranda, “(…) o binómio centro de interpretação não diz nada ao público, por este motivo prefere-se denominar de centros de visitantes, centros de receção, de acolhimento de
informação… deixando a palavra interpretação para uso “portas adentro”, pelos técnicos ou nos gabinetes”. ? Centros de Interpertación?, Carpeta Informativa del Centro Nacional de Educación AmbientalCENEAM (outubro, 1994, p. 1.)
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A respeito deste último prejuízo, importa destacar a perspetiva de Bertonatti, Iriani, e Castell
que afirmam que “para a maioria das autoridades e dos empresários da área do turismo os centros de
interpretação apenas “servem” para constituírem-se como novos atrativos turísticos”91 e relembram a
importância que estes detêm na salvaguarda do Património em geral, objetivo esse que não deve ser
ultrapassado, mas integrado na experiência turística92.
Relativamente à análise da envolvente externa dos CI, que incide sobre os fatores que não
dependem diretamente destes equipamentos, mas que de alguma forma, exercem influência sobre
os mesmos, destaca-se, positivamente, a relevância que alguns autores atribuem à oportunidade de
desenvolvimento das comunidades locais onde estes centros se inserem. A sua multifuncionalidade, a
par da possibilidade de estabelecimento de uma rede de trabalho entre estes equipamentos, permite uma
reinvenção contínua dos mesmos, o que por sua vez se adapta ao paradigma da procura de constante de
novos estímulos, por parte do público contemporâneo. Do ponto de vista dos constrangimentos, desde
logo a aposta diminuta no estudo e na investigação acerca dos CI, concorre para que seja de difícil
compreensão a dinâmica destes equipamentos; por consequência, e a par do fenómeno que atribuímos
à relação dos visitantes com o património, também aqui consideramos que este desconhecimento
acerca dos CI, proporciona um desinteresse e distancia a possibilidade de investimento. De igual
modo, a inexistência de regulamentação jurídica, de legislação (nomeadamente europeia), e
consequentemente de uma definição clara acerca dos CI, concorrem para a estruturação indiscriminada
destes equipamentos, o que fomenta as dificuldades internas anteriormente mencionadas (ausência
de planificação orçamental e de atividades, etc.), entre outras. Retomando ainda a ausência formal
de definição dos CI, a este respeito Piñol refere que, em última instância, é na indefinição destes que
reside o seu êxito, dado que “(…) podiam acolher inúmeros equipamentos que não haviam alcançado
a definição de museus”93.
No cenário legislativo português, a primeira menção à terminologia “Centros de Interpretação”,
refere-se ao decreto regulamentar n.º 18/99 de 27 agosto que, “regula a animação ambiental nas
modalidades de animação, interpretação ambiental e desporto de natureza nas áreas protegidas, bem
como o processo de licenciamento das iniciativas e projectos de actividades, serviços e instalações
de animação ambiental”. De acordo com este decreto regulamentar, os CI são designados por “d)
«Centro de interpretação» - infra-estrutura destinada a proporcionar ao visitante o conhecimento
global e integrado da AP de forma comparativa e evolutiva, com recurso a uma base científica que,
para além da simples descrição dos fenómenos, permite a sua compreensão no tempo e no espaço;”
(n.p.)
Tal como referido anteriormente, que a origem destes equipamentos se atribuía aos centros de
temática ambiental, os CI são designados na legislação portuguesa com afeção às Áreas Protegidas, e
o seu papel de mediador refere-se exclusivamente ao património ambiental destas áreas delimitadas.
Contudo, podemos verificar que a sua replicabilidade progressivamente se expandiu para outras áreas
de intervenção e que nos dias atuais, os CI estão associados, para além da Interpretação Ambiental, à
interpretação de momentos históricos, à Cultura local, ao Território, aos Usos e Costumes e à Religião,
de um determinado destino94.
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BERTONATTI, C./IRIANI, O./CASTELLI, L., “Los centros de interpretación como herramentas de conservación y de desarrollo”, in Boletín de Interpretación nº 23, 2010. P. 22.
COSTA, V., Centros de Interpretação e Turismo Cultural: o CITA de Vila Nova da Barquinha, (Dissertação de mestrado, Instituto Politécnico de Tomar), 2019.
PIÑOL, C. M., “Los “paramuseus”, un fenómeno de cambio de milénio”, in Didáctica de las Ciências Experimentales y Sociales, nº 25, 2011. P. 119.
COSTA, V., Centros de Interpretação e Turismo Cultural: o CITA de Vila Nova da Barquinha, (Dissertação de mestrado, Instituto Politécnico de Tomar), 2019.
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Centro de Interpretação vs Museu

Nas secções anteriores o enfoque residiu na identificação concetual e legislativa dos CI, o
que múltiplas vezes conduziu às áreas de estudo da museologia e à própria definição de museu,
equipamento cultural com o qual diversas vezes os CI são equiparados.
CENTRO DE INTERPRETAÇÃO

MUSEU

“(…) infra-estrutura destinada a proporcionar ao visitante
o conhecimento global e integrado da AP de forma
comparativa e evolutiva, com recurso a uma base científica
que, para além da simples descrição dos fenómenos,
permite a sua compreensão no tempo e no espaço;”

“O museu é uma instituição permanente sem fins lucrativos,
ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta
ao público, que adquire, conserva, investiga, comunica e
expõe o património material e imaterial da humanidade e
do seu meio envolvente com fins de educação, estudo e
deleite.”.

(decreto regulamentar n.º 18/99 de 27 agosto)

Confrontando as duas definições, podemos aferir que a divergência maior entre os dois
equipamentos em apreço, reside essencialmente com a função primordial dos museus em conservar
e investigar os bens patrimoniais que acolhe, ao contrário do que sucede com os CI que, “ (…) não
necessitam contar com peças ou bens originais porque a sua missão não é adquiri-los, estudá-los, nem
conservá-los, mas comunica-los para a sua conservação in situ, (…) , a partir da qual as emoções e
reflexões são ativadas, como um atalho para a conscientização sobre o cuidado da nossa herança”95.
Em suma, considera-se que os CI “(…) não têm o objetivo principal de colecionar, preservar e estudar
objetos originais (embora não os excluam), mas sim facilitar a compreensão de valores culturais e
naturais, realizando um trabalho de sensibilização e educação96. Não obstante o facto da conservação
dos bens patrimoniais se constituir um exclusivo dos museus, estes e os CI, partilham a preocupação
em comunicar e divulgar o património existente.
Operacionalização dos Centros de Interpretação

Investigadas as principais definições e caraterísticas dos CI, importa então percecionar quais
as estratégias operacionais que são expectáveis destes equipamentos. Uma vez mais a ausência de
uma estratégia formal, conduz-nos à revisão bibliográfica dos principais autores da especialidade. O
recurso à sintetização, prende-se com o intento de auxiliar na teorização da sua definição operacional,
de modo claro e conciso.
Verifica-se o consenso absoluto entre os autores quanto à função de enquadramento que
os CI devem ofertar (ponto de partida), bem como no que concerne à função de sensibilização, e
consequentemente, de salvaguarda, do bem patrimonial (objetivo final). É, contudo, no processo
entre estes dois momentos que as existem pequenas divergências de conteúdo, e não de forma: e.g.
é unanime a partilha de informação e do estabelecimento do ato interpretativo com os visitantes,
contudo, Balboa enfatiza que esta ação deve ocorrer com o ajuste às expetativas do público e Pinõl
acrescenta a importância da segmentação por faixa etária destes mesmos públicos.

95

BERTONATTI, C./IRIANI, O./CASTELLI, L., Los Centros de Interpretación como puntos de anclaje e manejo del flujo turístico, in Libro de actas del IV Congreso Internacional Patrimonio Cultural

Y Cooperación Al Desarrollo (pp. 119-126), Sevilha, Comité Científico del IV Congreso de Patrimonio Cultural y Cooperación al Desarrollo, 2010. P. 120.
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TUGAS, P. I./TRESSERRAS, J. J./MELLIN, J. M., The Hicira Handbook. Heritage Interpretation Centres, Barcelona, Diputació de Barcelona, 2005. P. 41.
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FUNÇÕES ATRIBUIDAS AOS CENTROS DE INTERPRETAÇÃO
Balboa, 2007
(citado por
Pazos, 2011)

Bertonatti, Iriani, &
Castelli, 2010

Pazos, 2011

Piñol, 2011

Dar as boas-vindas

Dar as boas-vindas

Colaborar e facilitar a
gestão do recurso

Relacionar o objeto a
interpretar com as ideias
prévias do visitante

Apresentar o local e as
instituições que o gerem

Atender o visitante

Informar, divulgar e
educar sobre o recurso

O seu objetivo é instruir,
emocionar, provocar ou
desencadear ideias

Facilitar informações
sobre as normas de
comportamento

Interpretar o património

Favorecer o
desenvolvimento
a nível local

Ter em conta os
segmentos de idade

Orientar as pessoas para
que a sua visita se ajuste
às suas expetativas

Gerir o fluxo de visitantes

Potenciar o
desenvolvimento
económico

Interpretar não é apenas
informar

Sensibilizar acerca dos
valores do local

Dar a despedida e
avaliar resultados

Impulsionar distintas
estratégias para o
desenvolvimento turístico

Organizar
hierarquicamente
os seus conteúdos

Transmitir informação que
lhes permita colaborar na
conservação e melhoria do
mesmo.

–

–

Selecionar conceitos
relevantes

–

–

–

Conter elementos lúdicos

–

–

–

Utilizar recursos
museográficos diversos

–

–

–

Conceber a interpretação
como um feito global

–

–

–

Interpretar objetos
patrimoniais sem a
necessidade de os possuir

Tabela 3 – Tabela comparativa das funções dos CI, de acordo com os autores da revisão bibliográfica.97

Os Centros de Interpretação em Portugal e na Rede98

Se o entendimento concetual dos CI se
constituía como um dos principais objetivos de
explanação, não menos o é o da contextualização
geográfica destas estruturas interpretativas no
contexto geográfico e territorial de Portugal.
Recordando que a presente comunicação se
baseia nos dados obtidos através da dissertação99
de mestrado realizada no ano transato, e tendo
perceção de que este período temporal, em Figura 2 - Centros de Interpretação em Portugal.
investigação, pode gerar divergências quanto aos
resultados obtidos, apresenta-se no entanto o levamento efetuado quanto ao número de CI existentes
em território Português (à data do processo investigativo). Assim, a identificação dos equipamentos
cuja designação oficial incluía a nomenclatura “Centro de Interpretação” ou “Centro Interpretativo”
100
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COSTA, V., Centros de Interpretação e Turismo Cultural: o CITA de Vila Nova da Barquinha, (Dissertação de mestrado, Instituto Politécnico de Tomar), 2019.
Fazem parte da Rede Cultura 2027 os 26 municípios: Alcanena; Alcobaça; Alenquer; Alvaiázere; Ansião; Arruda dos Vinhos; Batalha; Bombarral; Cadaval; Caldas da Rainha; Castanheira de Pera;

Figueiró dos Vinhos; Leiria; Lourinhã; Marinha Grande; Nazaré; Óbidos; Ourém; Pedrógão Grande; Peniche; Pombal; Porto de Mós; Sobral de Monte Agraço; Tomar; Torres Novas; e Torres Vedras.
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No âmbito do mestrado em Desenvolvimento de Produtos de Turismo Cultural, do Instituto Politécnico de Tomar (novembro de 2019),
100
DEM, Ibidem.
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transformaram-se objetivo de pesquisa na internet, e que permitiu a identificação de cerca de uma
centena de centros em Portugal Continental (noventa e quatro) e próximo de uma dezena nos territórios
insulares (seis).
A investigação ocorreu com enquadramento geográfico nas dimensões regional e sub-regional,
a fim de compreender qual a relação entre estas áreas e os respetivos equipamentos, visto que
“(…) identificar e analisar as áreas geográficas (NUT II e NUT III) que concentram mais projetos
e apresentam uma maior dinâmica de investimento é fundamental, uma vez que permite ter uma
perceção clara e rigorosa das dinâmicas que existem em termos territoriais…”101.
Por outro lado, com esta estrutura metodológica intuía-se adquirir objetividade na identificação
dos CI em Portugal, e que uma visualização breve possibilitasse uma leitura clara do panorama: deste
modo, estima-se que, as regiões Norte e Centro do país oferecem um número elevado de infraestruturas
com esta designação, e nas regiões mais a sul a aferição destes equipamentos é, aparentemente,
diminuta
No que respeita à área geográfica abrangida pela Rede Cultura 2027 foram identificados cerca
de vinte e um equipamentos102 com esta designação e que incluem projetos em curso, o que demonstra
a ainda relevância dos CI nos tempos atuais.
Conclusões

A reflexão iniciada com a presente comunicação, pretendia desde o primeiro momento despertar
o interesse acerca dos Centros de Interpretação: reconhecer que estes equipamentos existem, que a sua
difusão ao nível do território português é uma realidade, percecionar em que moldes estes se constituem,
e quais os resultados das suas ações, ao nível da promoção do Património Cultural. De igual modo, e
com base na síntese efetuada acerca das informações relativas à temática em apreço, foi objetivada a
constituição de um corpo de Conhecimento acerca dos Centros de Interpretação, combatendo assim
uma das lacunas inicialmente identificadas: a da diminuta existência de investigações nesta área. Não
foi nosso intento o da construção de uma proposta de conceito para os CI (acrescentando, a nosso ver,
maior “desordem” concetual), mas sim a reflexão sobre a temática, assente nos principais autores da
especialidade e completada com dados numéricos, que enquadrem estas estruturas interpretativas no
panorama sociológico atual.
No que à difusão destes equipamentos concerne, considera-se relevante destacar que a grande
maioria apresenta caraterísticas comuns: “nascem” da reabilitação de edifícios públicos, apresentam
uma exposição temática e servem de mediadores entre um bem patrimonial e os indivíduos que
com este tomam contato; regra geral, não apresentam um plano interpretativo, e ainda, carecem
de normas legislativas que os regulem. Relativamente ao desenvolvimento dos CI, aferimos as
diferentes abordagens concetuais destes equipamentos, sintetizamos as principais funções destes,
contextualizamos os seus limites e possibilidades e encetamos esforços em compreender a sua
distribuição geográfica no território nacional. O desenvolvimento, encadeado destas referências,
traduziram-se no intento de um enquadramento o mais íntegro e completo possível acerca do tema,
pois considera-se que apenas sob uma base sólida, as reflexões poderão advir de forma salubre.
Na contextualização dos CI não é esquecido, em momento algum, o papel determinante da
interpretação patrimonial, esta que atesta o surgimento destes equipamentos e que proporciona
uma “(…) revisitação do passado, relacionando-o com o presente, para que o futuro adquira maior
significado.
101
102

COSTA, R., Dinâmicas territoriais geradas pelo investimento privado no turismo (Tese de Doutoramento, Universidade de Aveiro), 2012. P. 427.
Alcanena: Centro de Interpretação das Nascentes do Alviela Alcanena (atual CCV); Alenquer: Centro Interpretativo do Pintar e Cantar dos Reis; Arruda dos Vinhos: Centro de Interpretação Linhas

de Torres; Batalha: Centro de Interpretação Pia do Urso; Cadaval: Centro de Interpretação Serra de Montejunto; Leiria - Centro de Interpretação Ambiental de Leiria; Lourinhã: Centro de Interpretação
da Batalha do Vimeiro; Óbidos: Centro de Interpretação para a Lagoa de Óbidos; Ourém: Centro de Interpretação Ambiental do Agroal e Alto Nabão; Pedrógão Grande: Centro de Interpretação Turística
Pedrógão Grande; Peniche: Centro Interpretativo De Atouguia Da Baleia; Pombal: Centro de Interpretação e Museu da Serra de Sicó (em projeto); Porto Mós: Centro de Interpretação da Batalha de
Aljubarrota; Sobral de Monte Agraço: Centro de Interpretação Linhas de Torres; Tomar: Centro de Interpretação e Sensibilização Ambiental e Núcleo Interpretativo da Sinagoga de Tomar; Torres
Novas: Centro de Interpretação Gruta das Lapas e Centro de interpretação da Reserva Natural do Paul do Boquilobo; Torres Vedras: Centro de Interpretação Linhas de Torres; Centro de Interpretação da
Comunidade Judaica e Centro Interpretação do Castelo de Torres Vedras.
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Neste sentido, a interpretação desempenha um papel importante nos processos de construção da
identidade individual e coletiva…”103.
Este desempenho no desenvolvimento das comunidades de acolhimento dos Centros de
Interpretação, também revela que a estratégia interpretativa realizada nestes espaços, é diversas vezes
utilizada para explicar o papel e atividades das respetivas instituições, o que “fortalece, portanto, a
imagem do organismo, como resultado de relações públicas positivas. Pode colaborar na promoção de
uma área onde o turismo seja essencial para a economia local, assumindo-se igualmente como fator
de diferenciação dos produtos turísticos de qualidade.” (Moiteiro, 2010, p.150). Ora, se consideramos
os Centros de Interpretação de relevo no que toca à promoção do Turismo Cultural, também os
salientamos no que se refere à promoção, proteção e salvaguarda do Património Cultural.
Deste modo, não nos parece em nada desfasado da realidade, considera-los verdadeiros agentes
culturais: promovem a interpretação in situ, o desenvolvimento do território em que se inserem,
estabelecem uma ligação de proximidade com os indivíduos que os procuram e é a partir desta
relação que o compromisso de proteção para com o Património se desenvolve (primeiro conhece-se,
depois estimulam-se os sentimentos em relação à herança patrimonial, e em ultima instância, surge
a salvaguarda). Esta proteção não se opõe à utilização, mas sim pressupões um usufruto adequado,
considerando-se até que, no futuro, “a tendência que se desenha é a continuidade desta visão holística
sobre a gestão integrada do território, do seu património e do seu uso turístico” (Figueira & Coelho,
2017, p. 14)
Se considerarmos a existência de uma pergunta de partida que nos faça refletir se os Centros
de Interpretação poderão contribuir, positivamente, para a promoção do Património Cultural, não
hesitaremos em responder afirmativamente; por todas os atributos anteriormente mencionados, mas
também devido às suas impropriedades que, mediante um esforço de construção de uma base sólida
de sustentação destas estruturas, nos granjeia e nos permite espaço de ação para o desenvolvimento
futuro (e integrado) dos mesmo.
Tal como em qualquer investigação, à qual se podem acrescentar continuamente novos
dados, também os Centros de Interpretação nos abrem portas ao desenvolvimento progressivo
e à possibilidade de crescimento amplificado da sua multiplicidade de ação, quer em relação ao
Património que defendem, quer em relação ao Território em que se inserem.
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Bridging Sciences and Cultural Heritage:
A Case Study of Anta 1
de Vale da Laje Megalithic
Monument, Tomar, Portugal
Opeyemi Lateef Adewumi104
Introduction

Megalithic monuments are features and symbolic relics of early farming societies of Western
Europe has a particularly rich and diversified cultural heritage which both links its member countries
and outlines their differences. It includes buildings, monuments and objects of all sizes which are the
fruits of both ancient and new technologies and comprise a great variety of materials.
In particular, the megalithic monuments have been used, abandoned, and reused in post-Neolithic
105
times . The use of large stone slabs defines them, sometimes set-in upright positions as menhirs or
stone rows or rings, and at other times arranged into boxes or chambers to create megalithic tombs106.
In the context of global scientific studies today, a variety of tools and methodologies have from
the scientific disciplines has been employed in the understanding and reconstructing humanity’s past,
re-living the activities around the material remains and associated structures. For example, in the
western Europe, complex, diverse, and locally adapted livelihood systems managed with time-tested
ingenious combinations of knowledge, techniques and practices have been developed by farmers,
pastoralists and hunter-gatherers, and this has led to their adaptation and survival in any territory. A
great example of such development is the constructions of megalithic monument and the use of space.
There have been several discussions and debates as to the different angles to view megaliths
and its use within the territorial landscape. Some of the salient questions that usually accompany
such structures includes, the purpose of construction, the methods of construction and its extensive
usage which is in nexus with the character of the monument, its symbolism as well as the social and
economic context.
There are views that the erection of megalithic monuments by the prehistoric communities was
to demonstrate their ability to make such construction despite the large size of the stones107 or that
that the construction of the monument was just for the purpose to impress About five decades after.108
Other scholars have attributed megalithic monument architecture as a criterion for urban
civilization109 while some archaeologists classified monumental structures as an index of development
104
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of societal complexities.110
These views are some of what have shaped the perception of the megalithic structure within
Europe in the context of the Neolithic societies that used them, especially looking at the socioeconomic point of view, particularly the agricultural related activities and agro-pastoral lifestyles
of these sedentary faming societies. Some of these activities that occurred on European landscapes
where these megalithic structures are situated have continuously been under various scientific studies
(Micromorphological studies, Archaeobotanical studies, Phosphate analysis, Sedimentological
analysis etc.), to unravel the activities around such phenomenon. The contribution of these studies,
particularly the micromorphological analysis carried out on Anta 1 de Vale da Laje, Tomar, Portugal,
has immensely helped in shaping both the understanding of this landmark structure and allowed for
the appreciation of its cultural relevance to the society where it belongs and within the European
heritage context.
Description and state of the Monument

Anta 1 de Vale da Laje site is located in
the municipality of Tomar, Santarém district,
Portugal. It is situated within the geographic
coordinates (GPS WGS84), Latitude N
39º33’22.6’’ and Longitude W 008º18’08.1’’.
The site is approximately 160 meters above the
sea level. It belongs to the hydrographic system of
the Zêzere River, with approximately 10 minutes
walking distance from the mentioned river. The
site is one of the five (5) Vale da Laje megalithic
tombs, previously recorded within this region,
four of which although geographically defined
are currently destroyed. The site is positioned in
a small elevation that dominates the landscape.
It has a total length of about 5.8 meters, with a Figure 1 - Anta 1 de Vale da Laje Megalithic Tomb (Photo: Nelson J.
tumulus of around 9 to 10 metres, and a height Almeida, IPT).
of 1.75 metres presenting a small stone cairn.111 The monument features a pentagonal chamber with a
small corridor oriented towards East, formed by two small lateral orthostats on each side and a slab.
The capstones are fractured (Fig. 1).
The monument excavated in the early ´90s, continues to be the studied as several research
works have been done over the last few decades. Such studies include, lithics and pottery analysis112,
sedimentological analysis113, along with phosphate analysis114, archaeopetrographic studies115,
archaeobotanical studies116 and more recently in Micromorphological analysis117, organic residue
analysis and pottery direct dating118, and on palynological analysis.119
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Scientific Studies and its contribution to the Monument

The data obtained from archaeobotanical studies allowed the creation of a generic
palaeoecological framework with a chronological period between the 6th and 3rd millennium BC.120
The archaeobotanical studies revealed for Anta 1 de Vale da Laje, among other species, the presence
of Erica arborea (white heather); Arbutus unedo (arbutus); Calluna sp. (heather-vulgar); Erica
sp. (heather) and Cistaceae (steva); Rhamnus / Phillyrea (aderno); Leguminosae sp. (vegetables);
Ligustrum sp. (common alfena); Olea sp. (Oliveira); Thymelaeaceae sp. (trovisco); Cornus sp.
(sanguinho-legítimo) and Pinus sp. (Pine).121
An archaeopetrographic study has also been carried out on some sites in the Alto Ribatejo,
namely Anta 1 de Vale da Laje (Tomar), Anta da Lajinha (Mação), Anta da Foz do Rio Frio (Mação),
and Anta do Penedo Gordo (Gavião). This was done to provide relevant palaeoeconomic data on the
communities that used them and the territory they exploited, while at the same time provide data to
uncover the criteria that led to their choice from the diverse resources available, especially the lithic
construction materials.122 The result showed that in Anta 1 de Vale da Laje, the source of the raw
material location was approximately 100 m from the monument which is within a range of 1 to 2 km,
a trend evidenced in other European areas.123
More recent works on the site have focused on continued research based on the earlier studies
(for example, Oosterbeek et al., 1992) to obtain information about the archaeological and architectural
aspects of the site related to the various moments of the construction of the monument, its use and
alteration.124
The palaeosols record revealed in the thin section observation (micromorphological analysis)
showed the impact of the Neolithic agriculture on the soil or landscape system from at least the
early 4th millennium BC, as well as related activities (e.g., natural processes). Three moments of
the site evolution identified, while the reason for the early construction may directly relate to the
spread of pastoralism, the second phase of construction might be part of a wider process of landscape
monumentalization.125 This study allowed the identification and understanding of the different phases
of the monument construction, surrounding vegetation dynamics, as well as the modification that
occurred on the site.
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The most recent studies on the direct dating pottery which focused on the dairying practice and
socio-economic aspects of pottery use in the final Neolithic suggested a community with diet based
on terrestrial resources, that was fully benefitting from a range of domestic animals including their
secondary products. The result from Anta 1 de Vale da Laje showed the first direct evidence of not
only meat consumption, but also milk and dairy production in Iberia.126
Discussions

The contributions of these scientific studies have greatly improved the understanding of the
monuments within the context of archaeological studies with the heritage part inclusive. One can
argue that the relevance these scientific studies brought to the monument in terms of studying different
materials excavated from the sites has also drawn the attention of not just the local community where
the site is located but also projected the sites into a limelight for members of the public to visit.
In particular, the micromorphological assessment on the sediment from the Anta 1 de Vale da
Laje megalithic monument captured both the evolution of the sites in terms of moments, periods of
activities and human related activities such as agricultural practices. The analysis carried out presented
the “lives” of Anta 1 de Vale da Megalithic Monument, Tomar, Portugal, especially during the initial
stage dominated by pastoralism from at least the early 4th millennium BC until the Bronze age. For
instance, results clearly showed that there were various human induced and natural activities that
occurred before, during and after the construction of the megalithic monument, including several
moments of construction and reconstruction.
Three phases of site evolution and six periods of sites activities were identified through the
micromorphological analysis (Fig. 2) including several moments of construction and reconstruction.
Each phase characterised by series of human activities which began with the occupation of the sites with
vegetation clearance by burning127 as noted in phase I. The initial construction of the monument began
at this phase, with the erection of the slabs obtained and mobilised from the local gneiss outcrop128,
and without the digging of ditches to erect the large slabs. Digging was not recorded in this site but
the ground was also used for cultivation and possible other ordinary activities as there were evidences
if physical disturbance and this converges with the data from phosphate analysis done at the site.129
Several site activities were also recording at phase II. This phase could be regarded as the periods
when the construction of the monument was completed and possibly with nearby inhabited places,
even if unidentified so far, as there were evidences of continuous agricultural activities and clearances.
The collapse of the monument also occurred at this phase which led site as there was no supporting
evidence from the thin section or from the archaeological assemblage that points otherwise.
This collapse may correspond to the late Chalcolithic, which showed no evidence of occupation
of the monument (e.g., absence of a Bell Beaker occupation). Beaker layers are also absent from other
megalithic monuments in the region, despite their relevance in the Chacolithic sites located in the west
of central Portugal.130
The phase III which is the final and youngest phase also revealed vegetation or forest regrowth,
which at this period is an indicator of later Holocene period131, and this can be attributed to the
abandonment of the site after the collapse.
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The presence of vegetation cover would necessitate associated human activities such as
clearance as evidenced in the later part of this phase. This activity of clearance132 also signalled that
the site was re-occupied, and there was evidence of cultivation.

Figure 1 - Anta 1 de Vale da Laje Megalithic Tomb (Photo: Nelson J. Almeida, IPT).

Conclusion

This paper has discussed the capabilities and usefulness of scientific studies applied in the field
of cultural heritage. Although, applications of these scientific studies are usually driven by specific
research questions, they are however a veritable tool that plays important role in the cultural heritage
studies.
The results and data from the scientific analysis carried out in the site of Anta 1 de Vale da Laje
helped in the understanding and reconstruction of the site in its entirety. This has not only provided
answers to numerous research questions that arose during the archaeological excavations of the site
but has strongly provided information for policy making regarding the importance of the sites and its
protection.
Research carried out on this site evidenced the moments of the megalithic monument from the
early 4th millennium BC until the Bronze age. The results demonstrated that these scientific disciplines
are not only key to the studies of cultural heritage but also that the synergy between science and
cultural heritage studies is sustainable.
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Velas de Cardigos:
Cultura, História e Religiosidade
Rodrigo de Melo Santos133
Enquadramento Geral

A humanidade passou muito tempo à procura de algo que iluminasse as noites escuras, estas,
muitas vezes, iluminada somente pelo clarão da lua, entretanto sabemos que antes da criação da
lâmpada e até mesmo dos candeeiros a gás, as velas foram importantes objetos emissores de luz
nas residências, desde os palácios ou até mesmo nas casas mais simples. Essa mudança tecnológica
(conceito entendido aqui como saber-fazer coletivo) ocorreu gradualmente, em diferentes tempos ao
redor do mundo.
Não há necessariamente um idealizador das velas, é o que em outras palavras nos diz Willhöft
e Rudolf, “Candle making was developed independently in many places throughout history.”. Já
Cowan, dedica um capítulo do seu livro as velas de cera, mas, diz que: it is uncertain when they were
first used135, ou seja, elas surgiram com formas e matérias-primas diferentes das que conhecemos
hoje, foi por meio do aperfeiçoamento técnico que elas foram sendo modificadas, e nesse percurso
de transformação, as velas tiveram um papel importante em vários acontecimentos históricos como:
Tratados, escrituras, registros, reuniões, cultos, encontros, livros, teorias, pesquisas etc. Todos esses
fatos concebidos à luz de velas, incluindo o nascimento e a morte de importantes personalidades
históricas.
Ainda sobre a idealização das velas, é correto afirmar que diferentes técnicas e materiais
existiram, em tempos e lugares díspares. Um exemplo disso foram as civilizações antigas, como no
Egito, que usavam pequenos pavios de tecido ou fibras vegetais mergulhadas em óleos para iluminar
palácios, como podemos observar:
A vela não foi criada por uma pessoa, em um lugar específico. Foi, isso sim, produto de muitas
mentes e épocas. Ao longo da história, teve inúmeros formatos. Antigamente eram feitas de gordura
de animais envolta em tecidos ou fibras vegetais. No Egito, pequenos pavios de tecido mergulhados
em óleos eram muito comuns. No século 13, na França, perpetuou-se a tradição de receber artesãos
que viajavam de casa em casa confeccionando velas feitas de gordura de baleia. Já entre os romanos
era usada cera de abelha.136
Podemos observar nesse contexto que, em diferentes épocas, gorduras animais e óleos
vegetais foram tipos de combustíveis utilizados para alimentar estes objetos, nutrindo as chamas que
iluminavam diferentes ambientes, especialmente a noite. Ainda no Egito, por volta do século VII, há
relatos sobre a utilização de um tipo de junco imergido em gordura animal, onde ateava-se fogo para
iluminar ruas, casas e palácios e, embora haja relatos na bíblia sobre a utilização de velas, é válido
ressaltar que naquela época não haviam velas iguais às que conhecemos hoje.
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Além do Egito, encontramos informações e evidências de “tipos de velas” de outras civilizações,
como na Grécia antiga, que a utilizava em formato de bastão.
As primeiras referências às velas datam do séc. X a.C. e vêm referidas em textos Bíblicos.
Essas velas eram nada mais que simples de juncos besuntados com sebo. Descobertas arqueológicas
encontraram no Egipto e na Grécia velas com formato de bastão. Para os gregos as velas simbolizavam
o luar e constatou-se que na Grécia as velas eram usadas ao 6º dia de cada mês como adoração a
Artemisa, a deusa grega da caça.137
Segundo Fachini, “Presso i Romani erano in uso cordoni di canape immersi nella pece, o in cera
animale; più tardi apparvero torce costituite di fibre di papiro immerse in pece e ricoperte di cera.”138
“Ainda segundo ele, “si fabbricavano pure lumi funebri di midollo di giunco imbevuti di grasso.”139
O simbolismo do fogo marca a evolução na vida do homem. Presente em diferentes contextos e,
para além das necessidades básicas como cozer ou aquecer-se, foi e ainda é utilizado em rituais de
diferentes culturas. Desse modo, a manipulação do fogo (controle da combustão) e sua utilização em
velas podem estar atreladas a usos cotidianos básicos, bem como, carregar simbologias religiosas.
Sobre a simbologia religiosa das velas, Fachini nos diz que: “Candele nel nostro senso apparvero
al tempo delle persecuzioni cristiane: l’uso liturgico delle candele è forse in rapporto con l’estensione
presa appunto nel periodo paleocristiano da questo mezzo d’illuminazione. Alla fine del secondo
secolo si distinguevano le candele di sego dalle candele di cera (Apuleio).”140
As velas também estiveram presentes na Idade Média e iluminaram ruas, conventos, anfiteatros,
salões, entre muitos outros locais. “Nel primo Medioevo appaiono le candele a stoppino, ottenute
col metodo del cucchiaio, e più tardi anche con la colatura in forme. Era allora diffuso anche l’uso
della candela per la misura del tempo: il consumarsi di candele di date dimensioni segnava il tempo
specialmente negli affari giudiziarî (à chandelle éteinte).141”
Com o passar do tempo as velas foram sendo reformuladas, e nesta altura eram confeccionadas
de sebo, ou propriamente de gordura animal, este material era bastante utilizado nas fabricações das
velas, porém havia um problema quanto ao odor emitido e a fumaça que era provocada em grande
quantidade, o que acabava por ser desagradável e deixava muitas pessoas insatisfeitas, porém, mesmo
com estes aspectos negativos, o comércio de velas de sebo tinha grande procura e estava sempre em
crescimento,
Nessa época, a fabricação das velas tornou-se algo extremamente rentável e estável para os
artesãos, e o comércio de velas cresceu muito. O principal material utilizado era o sebo que é a gordura
de animal. Entretanto, com o passar dos anos, o odor e a fumaça desagradavam frequentemente o
cliente, devido à chama que queima incessantemente, transportando aquele cheiro azedo por onde
passava...142
Por volta de 1292 na França, especificamente em Paris, havia cerca de 71 fabricantes de velas,
o que confirmava a rentabilidade do negócio143. Assim como o consumo, quem fabricava velas tinha
um destaque na sociedade, por ser uma profissão consolidada e de destaque.
Com o passar dos anos a atividade de produção de velas foi expandida, e em boa parte da
Europa já havia se popularizado, como é o caso de regulamentação do comércio de velas na Inglaterra
em 1462.144
A partir do século XVI, com o avanço técnico, as velas eram muito procuradas, o que levou
as pessoas a buscarem por castiçais e suportes para elas. Nesse momento, as velas eram vendidas
coletivamente, em grandes quantidades (FAVARO, E., 2017).
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A indústria das velas continuava buscando alternativas para a substituição do sebo animal, por
causa do odor e quantidade de fumaça exalada, e uma alternativa para modificar esta situação foi a
utilização de espermacete de baleia (óleo extraído de baleias cachalote).
Elas eram a principal fonte de luz para quando chegasse à noite em todos os lugares, inclusive
nos salões e teatros. Aliás, descobriu-se que ao utilizar espermacete de baleia na fabricação das
velas, o brilho aumentava drasticamente. Entretanto, por motivos ambientais, o uso foi descartado
pelas autoridades.145
A busca por velas que tivessem uma maior duração, menor odor e pouca fumaça, permitiram
que as velas de sebo tivessem queda no preço, e foi aí que, ainda na Idade Média, surgiram as velas
de cera de abelha, estas velas eram uma opção às velas de sebo. A grande diferença estava no aroma
exalado durante a queima, bem como o brilho da chama e a emissão reduzida de fumaça. Essa
mudança agradou o público, porém havia um problema, a demanda era maior que a oferta, ou seja,
havia muita gente a procura das velas de cera e pouco material para a produção, visto que dependiam
de matéria-prima das abelhas.
Assim a popularidade da vela foi crescendo pela Europa, sendo definida como um item de luxo
das famílias nobres, afinal, elas eram compradas pela alta classe, que tinha dinheiro para pagar por
velas com altíssima qualidade, produzidas com ceras de abelhas.146
Quando as produções com cera de abelha ganharam a alta sociedade, as velas de sebo perderam
espaço nesse segmento da sociedade, isto é, elas foram menos procuradas ou simplesmente não
interessavam mais a classe rica da época, ficando as velas de sebo às classes mais pobres. Faraday
descreve como era.
A produção de velas em cera de abelha continuou ao longo dos anos, e uma história que tem
destaque é a “Boutique Cire Trudon” em Paris - França. A loja existe desde 1643 e faz parte da
história da França.
Durante o século XVII, a rainha da França, Marie-Thèrese, concedeu a Maison Trudon o título
de Manufacture Royale. As centenárias velas Trudon também conquistaram Maria Antonieta e até
Napoleão Bonaparte, que no nascimento de seu filho, presenteou-lhe com uma vela realizada pela
maison, com sua imagem incrustada em ouro.147
O destaque desta loja ocorreu pela produção de velas de alto padrão e qualidade em cera de
abelha, como mostra a cronologia no quadro abaixo:
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1643

Claude Trudon adquire uma loja na rue Saint-Honoré e dá início a sua atividade de merceeiro e
fabricante de velas.

1714

A Manufatura passa a utilizar cera de abelha para fabricar suas velas.

1715

A Corte de Luís XV e as grandes paróquias do reino passam a comprar velas brancas da
Manufatura.

1737

Herdeiro da família Trudon, Jérôme Trudon, adquire igualmente a Manufatura Real de Ceras,
situada em Antony, arredores de Paris.

1762

Um artigo é publicado na Enciclopédia das Ciências, sobre a arte de fabricar velas.

1789

A Manufatura Trudon é fornecedora de Versalhes até os últimos momentos da monarquia e
supera a Revolução Francesa.

1811

A Manufatura entra na corte Imperial
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Como mostra a cronologia, em 1789 a manufatura Trudon forneceu velas até o último
momento da monarquia, e durante toda a revolução francesa esteve a funcionar, ultrapassando esses
acontecimentos. Um fator interessante neste contexto, é que naquele mesmo ano as velas já faziam
sucesso em Portugal, porém, não há uma data precisa da ocorrência de produção das primeiras velas
em território português, o que há é uma convergência com a data de fundação da Cazza das Vellas
Loreto, fundada em julho de 1789. Esta loja, que é a mais antiga do ramo no país luso, iniciou suas
atividades com o objetivo de iluminar com suas velas as ruas da cidade, é possível notar na História
da loja que:
[...] coincidindo com a data de início da Revolução Francesa. Esta data tornou-se assim
para a casa marcante e cheia de simbolismo. Aquando da sua fundação, recebeu como condição de
funcionamento a iluminação da Rua com duas tochas acesas à noite. A tocha metálica na fachada é
memória disso. Meios como o gás e a electricidade só muitos anos mais tarde teriam aplicação na
capital. (Pereira, L. 2020).148
A atividade estava em bastante crescimento na Europa, nota-se que ao mesmo tempo que a
atividade de fabricação de velas expandia-se em Portugal, expandia-se também em outros países,
como na Itália. “Era il marzo del 1805 quando un rescritto granducale autorizzava Abramo Graziani
a imbiancare e trasformare in candele la cera importata dalle Indie: nasceva a Livorno la cereria
Graziani”.149
Os dados históricos mostram que Abramo Graziani “non compare nemmeno nella Guida della
città di Livorno del 1816, la prima testimonianza attendibile risale al 1834, anno in cui Abramo
risulta essere cointestatario di una ditta assieme a tale Samuel David De Medina. La ditta De Medina
e Graziani si occupa della fabbricazione e della vendita di cera, con un negozio in via Ferdinanda.150
De uma forma geral, por volta de 1811, as velas fabricadas no mundo utilizavam sebo, cera
de abelha e espermacete de baleia, como principais componentes de fabricação. Neste mesmo ano o
químico francês Michel Eugene Chevreul descobriu como melhorar a qualidade das velas de sebo,
uma vez que eram as mais acessíveis e mais fabricadas, em comparação as de cera e de espermacete
de baleia (materiais mais escassos).
Em sua pesquisa ele descobriu que o sebo não era uniforme, mas sim composto por dois ácidos
gordos ligados a glicerina. Decidiu então retirar a glicerina do sebo criando a “estearina”, mais dura,
mais lenta a arder e que dava uma luz mais brilhante.151
Essa descoberta popularizou a produção de velas de sebo, agora com qualidade superior, uma
vez que perderam o odor e o fumaça desagradável exalados na queima. Além disso em 1825, Chevreul
ajudou novamente na evolução das velas e participou do desenvolvimento dos pavios enrolados,
proporcionando uniformidade da chama durante a queima das velas.
Confirmamos que:
Nel 1818 Braconneau e Simonin e nel 1820 Manjo (Parigi) preparavano candele di stearina.
Gli studî del Chevreul (1811-1823) segnano l’inizio dell’industria stearica su basi scientifiche.
Il 25 gennaio 1825 egli prese col Gay-Lussac un brevetto per la scissione dei grassi neutri e la
preparazione degli acidi stearico e margarico, come essi chiamavano una miscela di acidi palmitico
e oleico, riconosciuta tale più tardi dal Heintz.152
A atividade de produzir velas estava em grande crescimento, até o primeiro quartel do século
XIX eram produzidas manualmente, porém em 1834 Joseph Morgan criou uma máquina para produzir
velas em maiores quantidades e de forma mais rápida, esta máquina de produção usava um cilindro
com um pistão móvel para injetar cera dentro dos moldes, tornando a vela facilmente acessível para
as massas e dando início a industrialização de velas.153
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Por volta de 1850, com o avanço da indústria petrolífera e a criação de derivados do petróleo,
surgiu a parafina, um subproduto que foi adicionado a estearina (produto de origem da gordura animal
descoberto por Chevreul). Então, por volta de 1854 essa junção permitiu uma produção de velas em
maior escala, visto que a quantidade conseguia suprir as demandas. Nesse ponto de evolução, as velas
já não tinham odor e nem emitiam fumaça, era uma queima mais limpa e mais barata que qualquer
outro material produzido anteriormente. Estas velas eram idênticas as que conhecemos hoje.
Sabemos que as velas foram objetos importantes no processo de iluminação em vários países,
especialmente antes dos avanços modernos que levaram eletricidade às residências e comércios,
assim, elas fazem parte da história da humanidade, ajudando a contar o processo tecnológico de
controle do fogo pelo homem. Além disso, as velas carregam até hoje o misticismo e a religiosidade
que a elas foram creditadas ao longo dos séculos, sendo incorporadas em vários cultos religiosos e em
diferentes crenças, entretanto as velas antes de tudo foram objetos de estudos de cientistas e químicos,
entre eles estão: Braconneau e Simonin, Chevreul, Davy e Faraday que deram sua contribuição ao
desenvolvimento desta atividade.
A produção e comercialização das velas começou a declinar no final do século XIX, após a
criação da lâmpada incandescente por Thomas Edison e os avanços técnicos na área das “correntes
elétricas”. Nessa mesma época, no ano de 1890 Portugal teve sua primeira cidade eletrificada e
iluminada.
A 23 de Junho de 1893, no auge de uma noite de São João, Braga iluminou-se, inundando o
centro da cidade, deixando a população perplexa. “Parece céu!”, exclamavam. Braga foi assim a
primeira cidade do país a ter eletricidade nas ruas e habitações. Todavia, é de salientar que alguns
anos antes, a cidade de Cascais também teve algumas aparições desta “invenção”, a capricho do rei
D. Luís I, aquando dos festejos do aniversário do Príncipe herdeiro D. Carlos. As termas do Gerês
também beneficiaram das vantagens da eletricidade dois anos antes, em 1891. No entanto, Braga
conseguiu ter um maior impacto e, apesar das interrupções de luz elétricas frequentes após a sua
inauguração, depois do clarão de luz daquela noite quente de Junho, a Arcada de Braga tornou-se
um marco histórico da eletricidade em Portugal.154
E, segundo Sanchéz (2018), que é hoje ex-presidente do Conselho de Administração e da
Fundação EDP (Energias de Portugal)
[...] (1878) foi também o ano em que se deu a primeira experiência elétrica de que há notícia: a
28 de setembro, em comemoração do 15º aniversário do príncipe D. Carlos, foram acesos candeeiros
na esplanada da Cidadela de Cascais. Estes foram oferecidos pela Câmara de Lisboa, e utilizados,
de novo, no mês seguinte, na zona do Chiado. Este evento real foi o pontapé de saída para eletrificar
Portugal e os portugueses ficaram entusiasmados com a novidade. Em Lisboa, eram feitas excursões
de família para ver os candeeiros que funcionavam a eletricidade e que já não deixavam um cheiro
desagradável no ar.155
Foi nesse cenário que a produção e o comércio de velas em Portugal começava a tomar novos
rumos, as velas que serviam para iluminar, cultuar, velar e reunir pessoas, durante a escuridão noturna,
passariam a ser ainda mais presentes nos atos religiosos, como acontece até os dias de hoje.
O surgimento das Velas de Cera de Abelha em Cardigos

Cardigos é uma freguesia que fica a norte do Concelho de Mação, foi integrada ao concelho um
ano antes da criação da lâmpada incandescente, em 1878, antes disso pertencia ao concelho de Vila
de Rei.
A freguesia possui vários vestígios da época romana, tais como inscrições funerárias e várias
alfaias agrícolas. Conta-se que:
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MARTINS, A., “Sabe qual foi a primeira cidade de Portugal a ter eletricidade?”, in electrorep.pt, 28 de setembro de 2016.
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Seguindo a tradição romana muitos nomes de localidades derivam de plantas, animais, e
minerais (Moreira, Ferreira). Foi esta civilização que aqui desenvolveu a agricultura e culturas
como a oliveira e a vinha, às quais se juntam árvores de frutos, cereais, e explorações de minérios
como o ouro, ferro e estanho.156
Além disso, a freguesia teve um papel importante no desenvolvimento da agricultura, olivicultura
e apicultura durante muitos anos.
A história das velas de Cardigos é repleta de fatores importantes, que atualmente precisam
ser preservados e difundidos. Como patrimônio do povo português, as velas fabricadas na freguesia
marcam principalmente a tradição do conselho na apicultura, Tavares nos diz que: Em Cardigos havia
muita gente a dedicar-se à apicultura e era nas fábricas de velas que essa gente vinha vender a cera, o
que poucas pessoas sabem é que essa produção de velas de Cardigos é tão antiga quanto as aparições
de Fátima, e envolve a tradição cultural de produção de manufatura de famílias que de forma artesanal
iniciaram a fabricação das primeiras velas de cera de abelha na região, período que a energia elétrica
e o gás natural ainda eram embriões na capital.
É antiga a tradição de fabricação de velas na Freguesia de Cardigos, atualmente ainda laboram
duas fábricas de velas, uma mais modernizada do que a outra, mas ainda há uma que fabrica velas
de modo artesanal, como é o caso da fábrica de velas Condestável, que vem ao longo dos anos
desenvolvendo esta atividade. Outra fábrica de velas que tem história, é a indústria VIP, também na
freguesia, que teve o início de produção por volta de 1850.
A partir das poucas informações e dados históricos sobre a manufatura de velas em cera em solo
português, observamos que há uma necessidade de registro dessa atividade que hoje é tão rara, com
poucas informações publicadas e que até o momento só encontramos em Cardigos - Mação e Monsanto
– Alcanena, e que devido a industrialização e modernização das fábricas, muitas informações do
fabrico artesanal e do saber-fazer tem-se perdido.
O processo de produção das velas consistia na utilização da cera de abelha produzida no
concelho, não se sabe precisamente quando as velas em cera de abelha começaram a ser produzidas
em Portugal, mas se sabe que as velas de Cardigos são umas das primeiras, se não as primeiras
produções de velas em cera de abelha manufaturadas para os cultos em Fátima.
A manufatura das primeiras velas para Fátima, é importante não só pelo fato de Fátima ser o
principal destino turístico religioso (mais visitado) do país, mas também por todo fator histórico e
cultural que elas carregam, pois elas marcam também a história do comércio religioso em Fátima, e é
importante lembrar que quando as velas surgiram em Fátima já havia atividade comercial no local, a 13
de outubro de 1917 já ali se vendiam pagelas de Nossa Senhora. Era o início da exploração comercial
de Fátima.
A fabricação das velas era toda manual, desde a lavagem da cera até mesmo o enrolamento
dos fios de algodão com fios de linho, para a produção dos pavios que eram amarrados em uma
roldana de carroça, e depois banhados com camadas de cera, até que as velas ficassem prontas.
Faraday (1860) já descrevia esse modo de produção em suas palestas, segundo ele:
As velas de cera de abelha são fabricadas por um processo curioso. Vários fios de algodão são
fixos em armações e cobertos por um pedaço de metal nas extremidades para que a cera não cubra
o algodão nesses locais. São então transportados para perto de um fogão onde a cera é derretida.
Como podem observar, as armações podem ser rodadas e, à medida que rodam, pega-se num copo
de cera e vai‑se cobrindo com uma camada cada um dos fios de algodão. Depois da primeira volta,
se estiverem suficientemente frios, dá-se-lhes uma segunda camada, e por aí fora até que fiquem com
a espessura pretendida. Quando os algodões ficam finalmente cobertos ou cheios, com a espessura
adequada, são retirados e colocados noutro local.160
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Pode parecer simples, mas, a atividade é repleta de detalhes e gestos necessários e precisos
para a produção e só quem domina a técnica (suas cadeias operatórias) pode elaborar uma vela com
sucesso.
As velas de cera de abelha pura podem ser feitas por vários processos: na época, os mais
comuns seriam aquele que é referido no texto e o enrolamento de folhas de cera em torno do pavio. A
fusão da cera seguida de solidificação num molde que contém o pavio é bastante difícil, pois surgem
rachas e cavidades nas velas, tendo o processo de ser realizado de forma faseada; é essa a razão por
que Faraday refere que não podem ser feitas dessa forma.161
Por ser um trabalho de manufatura, a história destas velas constitui parte do patrimônio imaterial
do povo português, que culturalmente está ligado às tradições não só dá freguesia, mas também de
culto a Nossa Senhora de Fátima, em Fátima - Portugal, ou seja, as velas de cera de Cardigos, além
de serem parte da cultura local, complementam parte da história da procissão das velas de Fátima e
da exploração comercial do local. E é com base nesse apanhado histórico, que acreditamos que seja
essêncial conhecer a cultura da fabricação das velas, seus processos técnicos e gestuais, envolvendo
toda a cadeia produtiva, desde a economia local com a produção de cera de abelha, o modo manual
de preparar os pavios de linho e algodão, o girar da roldana de uma carroça para confecção das velas
e sua confluência com as tradições, as crenças, o modo de viver e de comercializar as velas que eram
produzidas por aquelas pessoas na época das aparições.
Há lacunas ainda a serem preenchidas e estudos a serem feitos, que possam condensar ainda
mais informações sobre a cultura da produção das primeiras velas artesanais em cera de abelha em
Portugal. Este legado ainda permanece vivo através dos descendentes dos primeiros artesãos, e estes
fatores são importantes para uma pesquisa mais profunda e registo deste acontecimento, que com o
passar dos anos pode se perder.

161

COWAN, T. W. “WAX CANDLES AND TAPERS”, in Wax – Craft, 1908.
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Mosteiro da Batalha
10 de outubro de 2020
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A Fábrica Bordallo Pinheiro:
origem e história.
O reconhecimento além-fronteiras,
ontem e hoje
Susana Madeira162
A nossa comunicação decorreu no belíssimo Mosteiro
da Batalha, no passado dia 10 de Outubro, monumento que
o artista sobre o qual falámos homenageou, numa placa em
barro cozido, peça única, com reprodução das magníficas
Capelas Imperfeitas (Fig.1). Nesta comunicação procurámos
elencar os momentos-chave da Fábrica de Faianças das Caldas
da Rainha (FFCR): a inauguração, os inúmeros sucessos, as
crises. A FFCR foi fundada a 30 de Junho de 1884 pelo artista
Rafael Bordalo Pinheiro (RBP), que era o seu diretor artístico,
e hoje é designada Fábrica Bordallo Pinheiro (FBP), como
sócio Rafael contava com o seu irmão, Feliciano Bordalo
Pinheiro. Mas esta comunicação teve como objetivo principal,
deixar claro o papel fundamental desta Fábrica na divulgação
e valorização do património cultural, não só das Caldas da
Rainha como de Portugal. De facto, o reconhecimento, nacional
e internacional, desta aconteceu muito precocemente: as
encomendas nacionais multiplicaram-se e, entre vários ilustres
compradores, encontramos D. Carlos I e D. Amélia; foram
várias as medalhas de ouro obtidas em Exposições Universais. Figura 1 - Placa Capelas Imperfeitas, 1904. MBP.
Hoje, atravessa uma excelente fase, com muita aceitação por
parte do público estrangeiro.
O sucesso da FFCR deve-se, a nosso ver, à originalidade, à modernidade que acompanha (e
antecipa?) o gosto internacional da época, à apresentação de aspetos característicos e diferenciadores
da cultura portuguesa, ao equilíbrio perfeito entre a produção industrial e a manufatura. Todos
estes aspetos, em conjunto, traduzem-se numa qualidade superior à de muitas fábricas de renome
internacional, suas contemporâneas. Hoje, continua em plena laboração – numa fase particularmente
feliz - há mais de um século, honrando o legado de RBP, a sua longa história e a tradição oleira caldense,
sem deixar de inovar e surpreender. Nas peças que se vendem hoje, continuamos a encontrar algo da
sua essência, o espírito do seu grande mentor. Encontramos peças de Bordalo Pinheiro, onde menos
esperamos, pelo Mundo fora. Também os museus internacionais reconhecem o valor e adquirem
peças da FFCR para o seu acervo. Daremos, mais à frente, alguns exemplos.
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O nosso primeiro grande contacto com a obra de RBP foi entre 2015 e 2017, quando levámos
a cabo uma investigação, orientada por Pedro Bebiano Braga, investigador do museu, sobre a
proveniência de parte da coleção de cerâmica do Museu Bordalo Pinheiro (MBP), inaugurando no ano
de 1916. Nessa ocasião, constatámos a importância dessa coleção, com forte carácter sentimental163,
rica em peças únicas, ou de reprodução limitada, e também a importância da Fábrica no contexto não
só nacional, mas também internacional. Esta investigação permitiu-nos perceber que os apreciadores
da obra cerâmica de Bordalo estavam espalhados pelos vários cantos do país e pelo estrangeiro, e
muito mais ficou por descobrir... Bordalo Pinheiro fazia amigos muito facilmente, e nem mesmo a
família real portuguesa deixou de colecionar peças suas, reconhecendo-lhe assim o mérito e deixando
de lado as muitas divergências políticas. Dedicou peças de cerâmica aos amigos, atores, jornalistas,
escritores, colegas, clientes, etc. E claro, a família foi também uma importante admiradora da sua arte,
sendo os filhos uns dos seus maiores doadores de peças.
Já depois da morte de Bordalo, a rede de amigos do MBP, que reunia sócios de Lisboa, do Porto,
ou mesmo residentes no Brasil, permitiu perceber, um pouco mais, a vasta rede de contactos e o alcance
da obra do artista. Estes contribuíram não só com doação de peças das suas coleções particulares,
como também com pistas importantes para a localização de peças importantes. Foi também esta
investigação, que não tinha como objetivo principal a localização de colecionadores estrangeiros,
que nos fez, no entanto, levantar um pouco esse véu. O próprio MBP, fez questão de apoiar a Fábrica
(como hoje também faz), fazendo-lhe encomendas e colocando legendas com informação de que
peças semelhantes se poderiam adquirir no depósito da mesma.
Rafael Bordallo Pinheiro – breve nota biográfica

Rafael Bordallo Pinheiro nasceu em
Lisboa, no ano de 1846. Filho de Manuel Maria
Bordallo Pinheiro, artista plástico, e de Maria
Augusta Prostes, irmão do pintor Columbano
(1857-1929) e da artista e rendilheira Maria
Augusta (1841-1915). Rafael foi um artista
completo e genial: ator, caricaturista, figurinista,
decorador, ceramista, etc., e não parou ainda
de revelar novas facetas e novos temas de
investigação. De facto, foi no teatro que iniciou
a sua vida profissional, aos 14 anos, estreandose no Teatro Garrett. Frequentou e concluiu
várias cadeiras de desenho em Belas Artes
(desenho antigo, modelo vivo, por exemplo).
Tornou-se amanuense da Câmara dos Pares, em
1863 e casou em 1866, com Elvira Ferreira de
Almeida, com a qual teve 3 filhos (um faleceu
precocemente). Em 1875 decide ir viver para
o Brasil, a convite do periódico O Mosquito,
funda o Psit! e O Besouro. Regressou a
Lisboa no ano 1879, onde teve de cumprir,
tal como nós este ano de 2020, um período de Figura 1- Apito Zé Povinho, 1895. MBP.
quarentena, num edifício de nome Lazareto,
em Porto Brandão, Caparica, para evitar a propagação da febre amarela. Decide então viver em
Lisboa publicando periódicos ilustrados com caricaturas mordazes, carregadas de crítica política. É o
fundador do famoso periódico A paródia (1900-1907), e criador da célebre personagem Zé Povinho,
que nasce n’ A lanterna mágica, a 12 de Junho de 1875.
163
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Foi amigo de importantes personalidades da cultura portuguesa da época, como Ramalho
Ortigão (1836-1915) ou Fialho de Almeida (1857-1911). Aliás, é do primeiro que terá vindo o grande
incentivo moral para a criação da Fábrica em Caldas da Rainha, e dos dois escritores existem vários
textos dedicados à mesma. José Queiroz, historiador de arte e decorador, dedica parte de um capítulo
da sua obra Cerâmica Portuguesa, publicada em 1907, ao artista (e refere já alguns colecionadores
da sua obra, nomeadamente o filho).
Rafael Bordalo Pinheiro terá tido as primeiras experiências na modelação do barro, no atelier
do seu pai, em Lisboa. Sabemos também que realizou, pouco tempo antes da fundação da FFCR,
trabalhos na Fábrica de Loiça de Sacavém e no atelier do Visconde de Sacavém, nas Caldas da
Rainha (atual Museu de Cerâmica). Rafael Bordalo Pinheiro realizou também várias viagens, no
ano de inauguração da FFCR, e já depois (1888), a instalações de fábricas de cerâmica estrangeiras:
Inglaterra, França e Bélgica. Visitou, por exemplo, a fábrica inglesa Minton (1793-1968). Desta terá
mandado vir um forno e um operário especializado na sua manutenção.
Além de ser um artista completo, com enorme criatividade e capacidade de trabalho, estamos
certos de que Bordalo foi também o que hoje podemos chamar de um empreendedor. Fez um amplo
estudo de mercado, na área da cerâmica, procurou os pontos de destaque, identitários, sem nunca
deixar de lado os gostos e necessidades dos potenciais compradores - portugueses e estrangeiros.
Infelizmente, não terá sido tão eficiente na gestão de despesas da Fábrica.
História da FFCR

Aos 38 anos, cansado e desiludido com a
sua carreira de caricaturista e jornalista, decide
refugiar-se num novo projeto. A FFCR, inaugurada
no ano de 1884, começou por fabricar materiais
de construção como telha e tijolo, com os quais
se ergueu. A partir do ano seguinte, começou a
disponibilizar loiça decorativa, tendo esta passado
por diversas fases, refletindo variadas influências
artísticas, tipologia em que mais se notabilizou.
A obra cerâmica de Bordalo Pinheiro é
dividida em três fases, pela primeira vez, por Julieta
Ferrão (1899-1975), diretora do MBP164. A primeira
fase situa-se entre 1884 e 1889, inauguração da
FFCR - data da Exposição Universal de Paris; a
segunda, de 1889 a 1899, ano em que regressa da
segunda viagem ao Brasil; e a terceira, de 1899
a 1905 (ano da morte do artista). A primeira fase
é marcada pela influência do francês Bernard
2 - Placa Marquis de Lafayette. Inícios do século XIX,
Palissy (1510-1589) e também dos ceramistas Figura
Fábrica Wedgwood.
locais, Maria dos Cacos (ativa entre 1820 e 1853) e
Manuel Mafra (1831-1905). Segundo Irisalva Moita, com RBP as peças tradicionais, nomeadamente
as garrafas antropomórficas muito reproduzidas por Maria dos Cacos, ganham novas características,
através do olhar de um artista cuja cultura é superior à dos artífices locais, explorando o cómico em
verdadeiras obras de arte e humor e critica social.165
Com o passar do tempo, as peças decorativas adquirem um aspeto mais eclético e original. Como
exemplo da fértil imaginação de RBP, podemos mencionar as peças monumentais Talha Manuelina,
datada de 1892/93 e Perfumador Árabe, datado de 1896 (ambas expostas MBP), Jarra Beethoven,
datada de 1895 (Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro).
164
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Não podemos deixar de mencionar ainda, as diversas figuras retiradas dos periódicos da sua
autoria, para a cerâmica. Peças que emanam humor e critica política, como o Apito Zé Povinho
(Fig. 1), a Garrafa O Arola. Este último, representa o emigrante português, enriquecido no Brasil,
que parece ilustrar na perfeição, a tosca personagem Hermenegildo Fialho Barrosas, no romance de
Camilo Castelo Branco, publicado 1869 e intitulado Os brilhantes do brasileiro.
A fauna, a flora da estremadura portuguesa, são constantes nas peças de loiça desenhadas por
RBP, a autora Susana Neves identifica-as: flores e folhas de cardo, de pimentos, de girassóis, de hera,
de vinha, de oliveira, de papoila, de carvalho, de feijoeiro; algas, pimentos, conchas, musgos, asas
de grilos, cabeças de camarões, caranguejos, tartarugas, ruivos, mexilhões, enguias, rãs, lagostins;
grupos de frutas, de peixes, de parrecos e de pintassilgos; revoadas de pombos e de andorinhas,
ondulações de lagartos, lampejos doirados de escaravelhos, e de abelhas; estilizações ou simples
atitudes de carneiros e de bácoros, de burros, e de touros, de gatos borralheiros e de gatos bravos…166;
bem como as formas tradicionais da olaria portuguesa. Um dos exemplos de acompanhamento do
gosto internacional e de perfeita adaptação ao imaginário português, são, na nossa opinião, os dois
pequenos medalhões ou placas em fundo azul claro. Estes parecem ser uma assumida influência do
gosto inglês e, particularmente, da Fábrica Weedgwood (1759-) que reproduziu placas com bustos de
personalidades importantes (Fig.3). RBP, criou, então, duas placas com
figuras muito ilustres do quotidiano lisboeta: a Varina e o Gato (ambas
fazem parte da coleção do MBP (Fig. 4 e Fig. 5.).
A FFCR também procurou disponibilizar uma linha de peças de
loiça utilitária, a partir do ano de 1888 mas, nesse campo, não obteve
tanto sucesso, sobretudo pela falta de qualidade da matéria-prima.
A evolução do gosto internacional é devidamente acompanhada,
por RBP, que parece, às vezes, antecipá-lo, ou até ditá-lo. Para isso
terão contribuído não só as viagens de estudo que já aqui mencionámos,
como também a sua ativa participação em Exposições Universais, onde
a sua obra cerâmica e a FFCR receberam inúmeras medalhas de ouro.
A título de exemplo, destacamos as seguintes:
3 - Placa Varina, 1891. MBP.
Porto, 1895; Paris, 1889 – não só duas medalhas, de ouro e de Figura
Fábrica Wedgwood.
prata, para a FFCR e na Exposição de Faianças, respetivamente, mas
também RBP recebe o Grau de Cavaleiro da legião de Honra do governo
francês e é homenageado no Chat Noir (cabaré francês); Madrid, 1892;
Antuérpia, 1894; EUA, St. Louis, 1904.
Nestas exposições além de ter ganho inúmeras medalhas, de
ter vendido muitas peças e recebido muitas encomendas, terá tido,
certamente, oportunidade de fazer vários contactos. Pôde conhecer
vários artistas, ceramistas, clientes, estudando simultaneamente o que
se fazia, e o que o mercado internacional procurava.
Apesar do sucesso, a FFCR atravessou diversas crises, aliás,
a peça Talha Manuelina nasce precisamente para que a sua venda Figura 4 - Placa gato, 1891. MBP.
pudesse pagar os salários em atraso dos operários. Foi comprada pelo
Rei D. Carlos I. Em 1905, RBP morre e, no ano seguinte, a situação da FFCR agrava-se, entrando em
falência. É vendida em hasta pública e passa a ter direção artística do escultor Costa Mota. Manuel
Gustavo Bordallo Pinheiro, filho de Rafael, consegue recuperar os moldes e modelos do pai, através
do tribunal e abre uma pequena Fábrica, com os fiéis operários da FFCR (1908). Nessa nova fase o
filho, que já havia sido grande colaborador nos periódicos de RBP, passa a dirigir a fábrica legada
pelo pai e aventura-se na criação de peças em cerâmica, pela primeira vez. Além de continuar a
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NEVES, Susana, “O gato comeu a couve”, in Formas do Desejo – Olhares, Lisboa, Museu Bordalo Pinheiro, 2019, pp. 41 e 43.
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Os colecionadores da loiça da FFCR

De entre os múltiplos possuidores de peças de RBP destacamos, a título de exemplo, os
seguintes:
D. Amélia de Orleães – foi proprietária de duas pequenas figuras em barro e pintadas a óleo, Zé
Povinho e Maria da Paciência, hoje expostas no MBP;
D. Carlos I – como dissemos comprou a Talha Manuelina;
O aguarelista oficial da família real, Henrique Casanova – terá sido possuidor de dois grandes
vasos que ornamentavam a sua casa, em Lisboa;
Os filhos Manuel Gustavo e Helena.
O sucesso da Fábrica é tão claro que atualmente, é muito fácil encontrar peças de cerâmica da
autoria de RBP, ao visitarmos os nossos museus. Além dos que se dedicam mais extensamente à sua
obra, como o Museu Bordalo Pinheiro, em Lisboa, a Casa Museu São Rafael, o Museu de Cerâmica
e o Museu José Malhoa, os três situados nas Caldas da Rainha, podemos descobrir peças no Museu
Nacional Soares dos Reis, no Porto, ou até mesmo no Museu do Pão, em Seia.
Colecionadores internacionais
Brasil

Gastão Penalva (1887-1944), oficial da marinha brasileira, cronista e critico, colecionador e
profundo admirador da obra de RBP, tinha um museu dedicado à cerâmica, no Brasil, desfez-se do
mesmo nos anos 30 do século passado e vendeu as peças em leilão. Segundo a autora, Sandra Leandro
este Orgulhava-se de ter reunido no Rio de Janeiro o maior número de peças de cerâmica da Fábrica
de Faianças das Caldas da Rainha fora de Portugal e afiançava que grande parte da colecção tinha o
selo que correspondia ao tempo em que Bordalo foi seu Director Artístico.167 Trocou correspondência
com Julieta Ferrão, diretora do MBP, à época, anunciando esta venda.168 Sabemos que teria uma peça
de grandes dimensões, e rara, da qual se conhecem apenas mais dois exemplares: o Prato Mesa Posta
(um no MBP e outro na casa Museu São Rafael). Julieta Ferrão não terá feito nenhuma proposta de
aquisição, então resta-nos perguntar: onde estarão essas peças hoje?
Emanuel Araújo, artista plástico brasileiro, vendeu peças através da leiloeira portuguesa Cabral
Moncada. O MBP comprou, nesse leilão, em 2005, uma peça (existem apenas mais 3) Estátua de
guerreiro negro. Durante o período em que desenvolvemos a nossa investigação sobre a coleção do
MBP, tentámos entrar em contacto com Emanuel Araújo, mas não obtivemos resposta. Seria importante
procurar perceber de onde veio esta peça, terá sido sempre propriedade do artista brasileiro? E será
que este tinha mais peças de RBP? As respostas a estas perguntas irão certamente surpreender e
reforçar a importância do Mestre.
EUA

Marshall Katz, grande empresário, filantropo, escritor e colecionador de arte. Interessou-se
sobretudo no estudo da cerâmica de influência Palissy, tendo escrito um livro dedicado a este tema,
particularmente sobre o caso de Portugal: Portuguese Palissy Ware. A survey of ceramics from Caldas
da Rainha, 1853-1920. A viúva do colecionador, Wallis Katz, doou, este ano, uma peça da autoria
de RBP: um prato com lagosta, datado de 1889169, ao Metropolitan Museum of Art, em Nova Iorque.
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Resumo disponível em: Repositório Digital de Publicações Científicas: Pedir cópia de documento (uevora.pt).
Consultar página do Museu Bordalo Pinheiro, coleção online: Museu Bordalo Pinheiro.
Consultar a página do MET, para ver a peça: Rafael Bordalo Pinheiro | Round plate with lobster | Portugal, Caldas de Rainha | The Metropolitan Museum of Art (metmuseum.org).
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Museus internacionais com peças da FFCR
MET

No parágrafo anterior já havíamos mencionado a existência de
um prato da autoria de RBP, nesta coleção. Chamamos a atenção agora,
para a legenda que acompanha a mesma. Passamos a citar: O sentido de
humor e forte compreensão da composição de Bordallo Pinheiro podem
ser encontrados nas suas peças de cerâmica de inspiração Palissy, como
este prato com lagosta, que parece antecipar os trabalhos surrealistas
de Salvador Dalí.170 Será Rafael Bordalo Pinheiro o Salvador Dalí avant
la lettre? Este prato, com clara influência Palissy, mas com um cunho
original, próprio do trabalho de RBP, apresenta-se com um vidrado
revestido a escorridos de uma qualidade extraordinária, em tons de azul e Figura 5 - Prato com lagosta, 1889,
castanho e a própria lagosta é pintada com esta técnica, em tons de bege MET.
e castanho (Fig. 6). Wallis também doou outras peças ao mesmo museu,
obras da autoria de Manuel Mafra e de José Francisco de Sousa (1835-1907), ambos ceramistas
caldenses.
British Museum

Foram adquiridos, em 2005, vários painéis de azulejos da autoria de RBP, datados de 1905.
Conforme informação do sítio do museu, estes foram comprados, em Lisboa.
Museu Nacional de Belas Artes

Este museu guarda uma das peças maiores algumas vezes executadas por RBP. A Jarra
Beethoven, já aqui referida.
A Fábrica Bordallo Pinheiro hoje

No ano de 2008, a FBP, atravessou um período extremamente difícil, tendo corrido sérios riscos
de fechar definitivamente. Nessa altura nasceu um movimento composto por várias mulheres, que
lutaram arduamente para denunciar esta situação e expô-la publicamente, bem como à importância
da Fábrica centenária e às consequências da sua perda para o Património Cultural Português. Desse
grupo faziam parte a Professora Raquel Henriques da Silva, da Universidade Nova de Lisboa, Elsa
Rebelo, diretora artística da FBP, Catarina Portas, jornalista e empresária e Joana Vasconcelos,
artista plástica. A última fez várias encomendas à Fábrica de peças da autoria de RBP, em tamanho
gigante, que fizeram com que a Fábrica fosse relembrada em vários locais do país, através das suas
instalações: quem não se recorda das lagostas, caranguejos ou vespas, forradas a crochet? Essas
encomendas consideráveis, permitiram pagar salários em atraso. Parecia uma viagem no tempo, um
regresso à época de RBP e à história da Talha Manuelina. É inegável a importância destas instalações
para a Fábrica: devolveu-lhe, aos poucos, a visibilidade merecida. Finalmente, em 2011, a FBP foi
comprada pelo grupo Visabeira. Foi o começo de uma nova fase, de prosperidade. A marca continua
a reproduzir modelos de RBP e do seu filho, mas cria novas linhas e aposta nos trabalhos de artistas
plásticos contemporâneos. Cresce no mercado internacional: abriu duas lojas em França e uma em
Espanha. Este ano, lançou uma coleção assinada pela ex-modelo Claudia Shiffer.
A Câmara Municipal das Caldas da Rainha criou a Rota Bordalliana, em 2015, espalhando
peças de grandes dimensões pela cidade. O percurso, a pé, tem início no Largo da Estação e termina,
claro, na Fábrica.171 A cidade de Lisboa, local onde nasceu e morreu o artista, tem também vários
locais embelezados com peças desenhadas por RBP.
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Resumo disponível em: Repositório Digital de Publicações Científicas: Pedir cópia de documento (uevora.pt).
Consultar página do Museu Bordalo Pinheiro, coleção online: Museu Bordalo Pinheiro.
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Um excelente exemplo é o Campo Grande e o Jardim Bordalo Pinheiro, situado no Museu de
Lisboa – Palácio Pimento, num jardim de buxo do século XVIII decorado desde 2009, com peças da
FBP, projeto de Joana Vasconcelos (Fig. 7).
A entrada no jardim é gratuita.
O jornal Guardian, publicou um artigo a 18 de Agosto de 2018 com o seguinte título: How a
134 – year- old Portuguese brand caught the eye of millenials.
Tendo em conta toda a longevidade, história e qualidade da FBP, ontem e hoje, creio que nos
resta apenas reforçar a urgência do estudo das coleções de cerâmica assinadas por Bordalo Pinheiro,
sobretudo as internacionais, menos conhecidas. Hoje, não temos dúvidas: Bordalo Pinheiro, está
vivo, bem vivo, em todo o lado e através de múltiplas expressões.
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A Igreja Matriz
de Arruda dos Vinhos
Ana Raquel Machado172
Introdução173

A obra de arte define-se como um objeto ideologicamente comprometido, de caráter vivo,
inesgotável e global. Compete ao historiador de arte estudar as obras de arte nas suas componentes
múltiplas, como produtos específicos de conjunturas, épocas e tempo histórico. É imperativo situar as
obras em contexto, entendê-las como objetos vivos e como testemunhos estéticos dotados de transmemória (Vítor Serrão introduziu o conceito na prática da História da Arte e aplicado ao estudo
integral das imagens artísticas).
Neste artigo debruçamo-nos sobre uma visita guiada ao património artístico da Igreja Matriz de
Arruda dos Vinhos, também nomeada Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Salvação.
A Igreja Matriz de Arruda dos Vinhos tem sido referida dentro da historiografia de arte no que
se refere seu vasto espólio artístico, destacando-se um valioso conjunto de pinturas quinhentistas,
importantes painéis de azulejos que remontam aos séculos XVII e XVIII e o portal manuelino que
antecede a entrada e merece atitude contemplativa.
Interessa propor um olhar renovado, em cada visita guiada, sobre este complexo religioso e
artístico que engloba inúmeras obras de arte. A transversalidade da pesquisa afunila a investigação
histórico-artística para o sentido de conjunto, apresentando-nos o património como um documento
artístico e cultural operativo e recorrendo à documentação escrita, sempre que possível, com vista à
clarificação das circunstâncias da panorâmica geral da produção artística.
A História da Arte é, na sociedade atual, uma disciplina relevante para a compreensão dos
valores histórico-artísticos, como marca identitária de uma comunidade, estudando os fenómenos
e diversidades que constituem a riqueza cultural e material. O estudo e a preservação são, portanto,
prioritários e os seus resultados são divulgados e visualizados durante as visitas guiadas.
A História da Arte, tal como as outras ciências, está em constante evolução: as novas vias de
investigação, a análise iconográfica e iconológica, a gestão integrada do património artístico, o papel
fundamental da inventariação, a multiplicidade de equipas, a conservação e o restauro, a prática
museológica, curadoria e o turismo cultural são marcas desse progresso.
A formação científica em História da Arte permite atividade profissional em áreas distintas
como: gestão do património artístico, inventário e salvaguarda do património, museus, gestão de
coleções, mercados de arte, turismo cultural, produção de conteúdos culturais, investigação e ensino.
É dentro da ótica do turismo cultural e religioso que ocorrem as visitas guiadas à Igreja Matriz de
Arruda dos Vinhos, sendo possível realizar visitas guiadas temáticas e/ou orientadas à coleção de
pintura, escultura, azulejaria ou ainda à arquitetura do imóvel, em conformidade com o objetivo e
público-alvo da visita em questão.
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Licenciada em História da Arte, Mestre em Arte, Património e Teoria do Restauro pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Pós Graduada em Gestão Cultural pelo ISCTE- Instituto
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Comunicação e artigo redigido com base na publicação “O Património Artístico da Igreja Matriz de Arruda dos Vinhos” (2017) da autoria de Ana Raquel Machado. Disponível no catálogo on-line da
Biblioteca Municipal Irene Lisboa.
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O historiador de arte tem ainda como missão a recolha, investigação, preservação e divulgação
dos testemunhos identitários histórico-artísticos seguindo uma metodologia ancorada na fortuna
histórica (abordagem heurística e “estado da questão”), na fortuna crítica (iconografia e iconologia)
e na fortuna estética (saber olhar e ver a obra de arte).
Saliente-se que este artigo, e a própria visita guiada, é um ponto de partida abrindo o diálogo
com o edifício e as suas obras de arte, permitindo que novas investigações e dados documentais
prosperem para enriquecer o conteúdo deste trabalho, que em vários momentos, como se poderá
registar, carece de dados que comprovem autorias, proveniências, etc.
Convidamos a embarcar numa visita guiada pela Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Salvação
- Matriz de Arruda dos Vinhos.
Uma visita guiada à Igreja Matriz de Arruda dos Vinhos

Por decreto de 27 de Março de 1944 a
Igreja Matriz de Arruda dos Vinhos encontra-se
classificada como Imóvel de Interesse Público
(IIP), classificação essa que se deve ao Professor
Reynaldo dos Santos, que terá mencionado o
seu espólio artístico, nomeadamente a escultura,
azulejos e pintura.174
Em 1160, a vila de Arruda dos Vinhos
foi conquistada aos mouros por D. Afonso
Henriques. Em 1172, o primeiro rei de Portugal
doou o castelo de Arruda dos Vinhos à Ordem
de S. Tiago e, em 1175, também doou à mesma
Ordem um convento de freiras, não se tendo
apurado o local certo onde fora construído,
circulando a tradição que se situava no sítio do
Vilar, próximo da vila. Neste convento eram
recolhidas as esposas dos freires leigos da Ordem Figura 1 – Igreja Matriz de Arruda dos Vinhos Edição de Flávio
de S. Tiago, com o título de Comendadeiras, Menino, 2017.
sendo conhecida a sua primeira superiora: Dona
Sancha Martins. Mais tarde foram transferidas para Lisboa, para o convento de Santos-o-Velho, e
no reinado de D. João para o convento de Santos-o-Novo, onde continuaram conhecidas como as
Comendadeiras de Santos.
De uma forma sucinta, a Igreja Matriz de Arruda dos Vinhos exibe uma arquitetura religiosa
manuelina e barroca. De planta longitudinal de influência mendicante, o edifício apresenta três naves
de cinco tramos. O alçado escalonado e a cabeceira composta por abside e 2 absidíolos comunicantes,
ostenta, já do século XX, a cobertura das naves em madeira. A torre sineira é quinhentista e terá
resistido ao terramoto de 1755 e às campanhas de restauro da DGEMN (Direção-Geral de Edifícios e
Monumentos Nacionais) do século XX. Com construção do estilo manuelino no seu interior podem
visualizar-se colunas decoradas com elementos fundamentalmente vegetalistas e grotescos. O portal é
manuelino (1531 - data inscrita no adro calcetado que se encontra à entrada do monumento) e conjuga
o arco conopial com uma cortina cenográfica. A decoração fitomórfica e baseada em grutescos, bocéis,
palmetas e a singela estética da arquitetura manuelina fazem deste portal o ex-libris do exterior da
Igreja.
O rei D. Manuel I terá diligenciado no sentido da reconstrução da Igreja na sequência da sua
estadia em território arrudense, motivada pela fuga da peste e que no século XVI assolava o país, e
pela consequente salvação da família real da epidemia.
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Decreto n.º 33:587, Diário do Governo, I Série, 27 de março de 1944.
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Supõe-se que a imagem de Santa Maria da Arruda, cuja invocação passou a ser de Nossa
Senhora da Salvação segundo a tradição oral nesse século, tenha sido intervencionada neste
período quinhentista, tendo-se aplicado novos rostos a Nossa Senhora e ao Menino. D. João III terá
acompanhado o término das obras promovidas pelo seu pai, entre 1525 e 1531.
Nos séculos XVII e XVIII terão sido aplicados os revestimentos azulejares, azulejos de padrão e
figurativos, que hoje se podem observar no imóvel. Ter-se-á ainda procedido à colocação do retábulo
de talha de Estilo Nacional.
O terramoto de 1 de novembro de 1755 destruiu parcialmente a capela-mor, a torre sineira e a
parte superior da fachada da Igreja Matriz de Arruda dos Vinhos. Efetuaram-se obras que deram uma
configuração barroca com empena de volutas à frontaria que se manteve até ao século XX, momento
em que a DGEMN intervencionou a fachada.
Em 1963 caíram algumas janelas e um vitral com a Padroeira da Paróquia, Nossa Senhora da
Salvação, que se encontrava na janela que encima o portal da entrada. No óculo superior da fachada
estaria, também colocado num vitral, a imagem do Espírito Santo. Registaram-se infiltrações no coro
onde os quadros se encontravam empilhados e a deteriorar-se. Posteriormente, as pinturas foram
restauradas por técnicos especializados e devolvidas ao monumento para culto dos fiéis e fruição
artística.
Datados de 1774 estão as pinturas do teto da nave e do coro, correspondendo provavelmente à
data de restauro do século XVIII da Igreja. Terá sido durante esta campanha de restauro que os vários
quadros seiscentistas terão sido removidos assim como os azulejos de padrão que ornavam as naves.
Atualmente admiram-se nas naves tapetes de padrões de azulejos polícromos variados do século
XVI ao século XIX e dois painéis figurativos retangulares bíblicos e mitológicos (11x20 azulejos)
com pintura a azul e branco do século XVIII: S. Cristóvão e Perseu e Andrómeda, este último também
associado à lenda de São Jorge e o Dragão. Estes dois painéis são de oficina diferente dos da Capelamor, contudo de época aproximada como notou o Engenheiro João M. dos S. Simões, aquando da sua
visita à Igreja Matriz no passado século.
As paredes da Capela-mor estão revestidas de azulejos figurativos com cenas bíblicas no
primeiro registo, Sacrifício de Abraão e Scala Coeli da oficina de António de Oliveira Bernardes,
e no segundo registo de tipo arquitetónico com cartelas, volutas e frisos enquadrando as pinturas
quinhentistas, da autoria do Mestre de Arruda dos Vinhos, com molduras de talha dourada do século
XVIII.
O púlpito hexagonal da Igreja Matriz de Arruda dos Vinhos é
semelhante ao da Igreja de Santo Quintino (Sobral de Monte Agraço),
ambos localizados à esquerda dos imóveis. Segundo uma tradição de
interpretação do Apocalipse estão identificados os evangelistas nos dois
púlpitos. Esta iconografia foi utilizada, a partir do séc. V, na decoração
das Igrejas. De acordo com a análise visual deverá tratar-se da mesma
iconografia nas duas igrejas, ainda que o púlpito de Arruda se encontre
em avançado estado de degradação no que respeita à pintura. Pintados
a têmpera, e tendo em conta a mesma disposição iconográfica de Santo
Quintino estão representados os quatro evangelistas respetivamente da
esquerda para a direita: São Lucas (boi); São João (ave); São Marcos
(leão) e São Mateus (por um Homem)
Os festejos em honra de Nossa Senhora da Salvação, que datam de Figura 2 – Painel de azulejos
1531, mandados celebrar pelo rei D. Manuel em agradecimento à Virgem Perseu e Andrómeda, século
XVIII. Igreja Matriz de Arruda dos
por sair ileso da epidemia, realizam-se desde aquela data, a 15 de agosto Vinhos.
de cada ano, em Arruda dos Vinhos. Através dos campos, ter-se-á levado Edição de Flávio Menino, 2017.
a imagem em procissão, levantando-se aos Céus o primeiro grande louvor
de Nossa Senhora da Salvação.
Segundo a tradição, António de Sande e Castro, natural da Arruda, quando partiu para a Índia,
para onde fora nomeado Governador, tão devoto era da Nossa Senhora da Salvação que levou
clandestinamente consigo uma das mãos da Sagrada Imagem, num ato de profunda devoção.
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Seria ainda anterior o culto da antiga imagem: Uma crença
popular, parecendo comprovar a antiguidade da imagem e do antigo
culto, consistia em que fora esta [Escultura de Nossa Senhora da
Salvação] escondida pelos cristãos, no tempo da invasão sarracena,
no sítio das Antas, conservando-se aí o culto, pelo que os três únicos
fornos, feitos com pedra desse local que coziam o pão para os
habitantes da vila e arredores, uma vez aquecidos, não necessitavam
de o ser por muito tempo, perdendo a pedra essa virtude quando
transportada para fora dali.175
A finura do lavor, a cuidada expressão da face, a elegância de
pose, o requinte na modelação do cabelo e a própria gestualidade
fazem da imagem de Nossa Senhora da Salvação, uma imagem de
elevado cariz devocional entre os seus fiéis. O belíssimo rosto de
expressão serena de Nossa Senhora, assim como a do Menino Jesus
são de século XVI. São de autor desconhecido, contudo refletem a Figura 3 – Escultura de Nossa Senhora
sua qualidade e exprimem uma elegância e sensibilidade.
da Salvação. Igreja Matriz de Arruda dos
Segundo Tito de Bourbon e Noronha a imagem de Nossa Vinhos. Edição de Flávio Menino, 2017.
Senhora é uma escultura em madeira policromada, manto azul e túnica «grenat», tamanho natural,
muito antiga, do século XV, ou anterior.” Segundo documentação e tradição oral, a imagem de Nossa
Senhora da Salvação foi restaurada no século XVI, o que nos leva a crer que parte da escultura
primitiva, inteira e sentada, foi modificada, tendo lugar a necessidade de vestir a Santa, como tem
sido referido, pela suas “imperfeições”.
Ainda hoje se presencia a mudança de vestes de Nossa Senhora da Salvação: algumas aias
estavam encarregadas da conservação e substituição necessárias dessas mesmas vestes. Vestes de
elevada riqueza material e devocional como nos salienta Armando Vitorino Ribeiro, em 1955: (…)
ricos e antiquíssimos paramentos em veludo e seda, bordados a ouro, prata e matiz, de alto valor
artístico.176
A imagem de uma só peça, em madeira, tem a expressão confortante das virgens medievais.
O Menino Jesus, que se ampara no braço esquerdo de Nossa Senhora da Salvação, tem semblante
inocente, de comum representação iconográfica, estendendo as pequenas mãos a quem aos seus pés
lhe dirige oração. É de roca, e esculpida em madeira policromada, no tamanho natural. Deverá
ser do século XV, senão anterior. Apresenta-se sentada com o Menino Jesus deitado no colo, tudo
trabalhado no mesmo grande bloco de madeira. Diz a tradição que possuía uma cadeira de espaldar
de prata, que os soldados de Massena quando por aqui se demoraram largo tempo, levaram com
muitos outros objectos também de prata, do culto.177
Segundo a documentação e a investigação levada a cabo são conhecidos, ao longo dos séculos,
quatro oragos da Igreja Matriz de Arruda dos Vinhos: Santa Maria da Arruda, Nossa Senhora do
Pranto, Nossa Senhora da Assunção e Nossa Senhora da Salvação. A primeira, invocação do tempo
de D. Afonso Henriques, ter-se-á mantido até ao século XV. Nossa Senhora do Pranto, cuja imagem
se conserva na capela comunicante do lado do Evangelho, trata-se de uma escultura quatrocentista,
gótica e em pedra policromada, que terá sido provavelmente a imagem tutelar do templo e alvo de
grande devoção no final da Idade Média. Do património pictural que remanesce na igreja encontramse importantes obras do Mestre de Arruda dos Vinhos cuja Assunção da Virgem terá feito parte de um
retábulo que se encontrava no presbitério, do qual se conhecem sete pinturas da época de D. João III,
sendo ainda descrita nesta data como Igreja de Nossa Senhora da Assunção da vila de Arruda.
Segundo a tradição o arquiteto Mateus Vicente terá sofrido uma queda dos andaimes enquanto
supervisionava as obras no estaleiro de Santa Quitéria (obras da Basílica de Santa Quitéria em Meca,
Alenquer), pelo que terá permanecido na casa da sua filha, Ana Joaquina Mónica, casada com José
175
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Falcão Encerrabodes, em Arruda dos Vinhos. Instalado na vila de Arruda terá procedido a alguns
restauros na Igreja Matriz, projetado o Chafariz no centro da vila, o Palácio do Morgado, propriedade
do Barão de Arruda, António Teodoro de Gamboa e Liz e ainda a Quinta dos Corações.
A imagem de Santo António com o Menino de século XVIII, em mármore, poderá ter sido oferta
deste arquiteto aquando da sua passagem pela vila, provavelmente da sua autoria; sabemos que o
arquitecto ofereceu uma escultura de Santo António, talvez de sua autoria, à igreja matriz de Arruda
dos Vinhos178. Segundo Mónica Queiroz, o arquiteto setecentista terá sido batizado a 13 de Junho de
1706, dia do santo mencionado, tendo ainda dado o nome António a um dos seus filhos, apresentando
vários motivos para a sua devoção e fé, naturalmente enquadráveis na escultura existente em Arruda
dos Vinhos.
Como já foi referido estão atribuídas a este arquiteto algumas obras na vila: obras de restauro e
reedificação da Igreja Matriz de Arruda dos Vinhos, do antigo Aqueduto, do Chafariz, do Palácio da
Quinta da Ponte e do risco do Palácio do Morgado.
Mateus Vicente viveu na vila durante algum tempo em companhia da filha e do genro, vigiando
as obras em Santa Quitéria em Meca. A sua residência familiar e habitual situava-se em Maceira,
São Pedro dos Dois Portos, não muito distante de Arruda. Dadas as ligações de parentesco e a
amizade que a família Gamboa Liz mantinha com José Falcão Encerrabodes, não será de estranhar
a presença do arquitecto nas obras que vão decorrer na vila na década de 1780.179
Ainda sobre as obras de restauro levadas a cabo no século XVII: Relativamente às obras de
reedificação do interior da matriz de Nossa Senhora da Salvação, da vila, atribui-se ao arquitecto a
capela do Santíssimo Sacramento, outrora dedicada a São Francisco de Assis, cuja decoração de tons
verde e dourado, nos remete para as obras das capelas do palácio de Queluz e do paço da Bemposta.
A existência dos arcos querenados sobre as portas laterais, os efeitos decorativos dos frisos, as duas
colunas coríntias, as cornijas salientes e a semelhante composição do altar, são característicos do
traço de Mateus Vicente, onde o existente lavatório da sacristia, apresenta os mesmos pormenores.180
Voltando à escultura de mármore, que se pode contemplar num altar lateral na Igreja Matriz de
Arruda dos Vinhos, Reynaldo dos Santos afirmou que estaríamos na presença de (…) uma preciosa
estátua de Santo António, ao que parece trazida para a Arruda pelo arquiteto Mateus Vicente.181
Em consonância com a informação acima citada a construção da Capela do Santíssimo
Sacramento remonta ao século XVIII, apresentando um retábulo de talha dourada e verde de época
com nichos laterais, sacrário com pinturas setecentistas e painéis de azulejos da vida de S. Francisco
de Assis. Tratam.se de azulejos figurativos do século XVIII alusivos à vida santo franciscano, com
centro pintado a azul e branco e molduras recortadas polícromas do período rococó.
A tela eucarística, protobarroca, que se pode observar
terá sido desmantelada do cadeiral franciscano que existiria na
Igreja e pode ler-se, em latim: Quem comer deste pão viverá
para sempre.
Do mestre português quinhentista, Mestre de Arruda dos
Vinhos, estão a ornar a capela-mor da Igreja Matriz de Arruda
dos Vinhos sete tábuas: Sant’Ana e S. Joaquim, Visitação,
Morte da Virgem, Coroação da Virgem, S. João Baptista, S.
Pedro e uma sétima junto ao batistério, a Assunção da Virgem,
tendo Vítor Serrão destacado a marca com a pseudo-joanina
que se encontra numa das tábuas arrudenses, marca da oficina
nas obras tardias de Gregório Lopes.
Figura 4 – Sant’Ana e S. Joaquim, século XVI,
Mestre de Arruda dos Vinhos. Igreja Matriz de
Arruda dos Vinhos.
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A análise cuidada da sua obra pictural, assim como o seu nível composicional, tipos e formas do
desenho, leva-nos a situar este artista lisboeta em meados de quinhentos, sendo ainda desconhecida a
sua identidade, cujo nome de Cristóvão Lopes, filho de Gregório Lopes, tem sido apontado. Embora
sem se encontrar nenhuma resposta definitiva são ainda tidos em conta pintores como Cristóvão de
Utrecht, Cristóvão de Figueiredo ou Brás Gonçalves para a identificação deste mestre.
No coro-alto da Igreja encontram-se expostas quatro pinturas do século XVI atribuídas ao
Mestre da Lourinhã: Anjo da Anunciação, Virgem da Anunciação, Natividade e Adoração dos Reis
Magos.
Muito mais haverá a descobrir na Igreja Matriz de Arruda dos Vinhos…
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O Castelo de Leiria:
fortificação e paço na Idade Média
António Martins Costa182
Para a Isabel Margarida,

Nota Prévia

Foi com um gosto enorme que aceitei o desafio da Rede Cultura 2027 enquanto natural de São
Martinho do Porto (e, como tal, do distrito de Leiria) para falar sobre uma das principais joias que
enobrecem a cidade do Lis, num painel que teve lugar no dia 10 de Outubro de 2020, no Mosteiro da
Batalha – onde tivemos o privilégio da moderação do Dr. Francisco de Sales Teles da Gama Oliveira
Simões e da participação das Dras. Susana Madeira e Ana Raquel Machado. Como historiador
medievalista que se debruça à temática da guerra, o nosso olhar teria quase forçosamente que incidir
sobre o castelo de Leiria, a sua cédula de nascimento – afinal, a cidade nasceu com ele – e cujo
espaço ficou associado a uma dupla função: militar e residencial. De facto, Leiria desempenhou na
Idade Média, em simultâneo, uma missão de fortificação e de paço real, rivalizando em importância
com localidades de grande expressão como Coimbra, Lisboa ou Santarém – o que, por si só, é um
fator de distinção para a nossa capital de distrito, na medida em que constituiu um polo importante da
monarquia portuguesa nos seus alvores.
Para estudarmos o castelo leiriense partimos de um conjunto de trabalhos, entre os quais
destacamos: os Estudos de Reconstrução do Castelo de Leiria183, de 1898, da autoria do arquiteto
suíço Ernesto Korrodi; o texto de João de Almeida, de 1946, no Roteiro dos Monumentos Militares
Portugueses;184 o livro mais específico sobre o tema, intitulado Introdução à história do castelo de
Leiria,185 da autoria de Saúl António Gomes e publicado em 1995; os artigos de Luís Miguel Correia,
“A torre de menagem do castelo de Leiria”186, de 1999, e “Projecto do castelo de Leiria”187, que foi
dado à estampa no ano seguinte; e, por fim, a obra Guerreiros de Pedra: castelos, muralhas e guerra
de cerco em Portugal na Idade Média188, editada em 2016, um trabalho recente sobre arquitetura
militar lusa em que Miguel Gomes Martins elegeu a fortaleza leiriense como um dos estudos de caso.
Mas observar o castelo de Leiria implicou a consulta de um conjunto de fontes, desde logo as
narrativas: a Chronica Gothorum (Santa Cruz de Coimbra), a Brevis Historia Gothorum, o Chronicon
Conimbricense ou Livro das Eras, a Crónica dos Sete Primeiros Reis, a par das Crónicas de D. Pedro
I, D. Fernando e D. João I de Fernão Lopes, bem como as Crónicas de D. Duarte, de D. Afonso V
e de D. João II, de Rui de Pina. Mas com as crónicas cruzámos certa documentação, tal como das
chancelarias régias, das Cortes e de origem concelhia (como atas das vereações).
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Por fim, recorremos a fontes iconográficas, como alguns desenhos de portugueses e estrangeiros
na viragem para o período contemporâneo, assim como ao projeto de Ernesto Korrodi e, mais
recentemente, a fotografias do castelo dos séculos XX e XXI.
O nascimento de um castelo

A presença humana na bacia do Lis está confirmada desde a Pré-História, conhecendo-se a
referência a várias villae isoladas do período romano, na região de Maceira, e à povoação de Collipo,
na zona de S. Sebastião de Freixo, onde passava a estrada de Conimbriga – via essa que, um pouco
a Sul, dividida pela Serra dos Candeeiros, bifurcava para Lisboa e Santarém. Mas as escavações
arqueológicas não permitem perfilhar a ideia de um povoamento comunitário continuado na Idade
Média próximo da atual cidade de Leiria até ao século XII. De facto, tudo aponta para que a presença
muçulmana na região do Lis, integrada na região administrativa da kuwar de Coimbra, no século X,
não fosse expressiva, pese a existência de várias torres em redor, como sugerem os topónimos de
Alcalamouque, perto de Ansião, e de atalaia, em Pedrógão Grande e em Pombal.189
Para conhecermos a edificação do castelo leiriense é preciso avançarmos para o tempo da
fundação da nacionalidade. Ao vencer a mãe, D. Teresa, na Batalha de S. Mamede, em 1128, D.
Afonso Henriques assumiu as rédeas de um condado que alcançava o rio Mondego como limite
meridional. Não por acaso, o jovem conde se apressou, por esse tempo, a confirmar a doação de
Soure aos cavaleiros da Ordem do Templo. É também sintomático que, após anos de investidas sobre
a Galiza, D. Afonso Henriques tenha transferido a sua Corte para Coimbra, em 1131190. Então, os
cristãos preparavam-se para empreender um conjunto de campanhas contra os muçulmanos, tirando
partido da fragmentação das taifas almorávidas e dos ataques de Afonso VII de Leão.
De facto, o território islâmico que se espraiava para Sul do Condado Portucalense começava a
ganhar significado no seu pensamento do novo conde, como demonstram as devastações do alferes
Fernando Cativo, em 1134-1135, na região Penela-Ansião, e o fossado de Ladeia de D. Afonso
Henriques, entre 1136-1137. Procurando reforçar a sua defesa, o filho de D. Teresa concedeu, por
esses anos, forais a Penela (1136) e a Miranda (1137). A Estremadura tornava-se, pois, o epicentro do
teatro de operações frente os muçulmanos – ao ponto de alguns autores, como Maria Alegria Marques,
avançarem com a hipótese de a Batalha de Ourique, em 1139, se poder ter travado nesta região (entre
outras hipóteses, como o Ribatejo, o Baixo Alentejo ou mesmo algum território leonês)191.
Por esse tempo, segundo a Chronica Gothorum, “vendo as frequentes incursões sobre os campos
de Coimbra” D. Afonso Henriques decidiu criar uma ponta de defesa avançada do condado192. De
acordo com a mesma fonte, em 10 de Dezembro de 1135 – veja-se a precisão! – tinha sido fundado
por iniciativa do conde portucalense um castelo, sensivelmente a meio caminho entre Coimbra e
Santarém. Num ponto de passagem da velha estrada romana e junto ao rio Lis, navegável nos 25 km
até à sua foz, a fortaleza leiriense erguia-se a cerca de 160 metros acima do nível do mar, com grande
domínio sobre a envolvente. Dotado de habitantes e guarnição, o castelo foi confiado a D. Paio Pires,
referido na Chronica Gothorum como guerreiro corajoso. Seria uma estrutura não muito grande, de
carácter românico, tendo como último reduto o atual castelejo, talvez com duas torres193.
Mas a resposta almorávida fazia-se sentir, dando sentido à política de consolidação e criação
dos postos avançados de Coimbra, como Leiria. Após um desastre de uma coluna portuguesa perto
de Tomar (Nabão), em 1137, o castelo do Lis parece ter sido objeto de três ataques almorávidas em
poucos anos: um nesse ano, em que a praça resistiu às ordens de Paio Guterres; outro em 1140, mais
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violento, segundo a Crónica de Afonso VII194, que indica que o alcaide foi aprisionado e que foram
passados à espada mais de 250 cavaleiros; por fim, outro em 1144, com a indicação de os muçulmanos
atingirem Soure. Terá sido por esta altura que o castelo foi reconstruído e abraçado o casario inicial
com uma muralha que corresponderia ao atual albacar.195
Não por acaso, uma postura municipal de Coimbra de 1145196 proibia os homens do concelho
de irem a Jerusalém incentivando-os, por sua vez, a irem em defesa dos castelos de Leiria, entre
outros da Estremadura, estando previstas indulgências aos que morressem nessas campanhas. Então,
as tendências povoadoras acompanhavam a ação militar do primeiro rei de Portugal, com a atribuição
de cartas de foral nos anos 40 e 50 do século XII a Miranda, Penela e Leiria. Mas não só de propósitos
defensivos se contemplava o castelo de Leiria. De resto, já no foral leiriense de 1142 se assinalava a
“terra de mouros” como fonte de riqueza – na qual se faziam razias de cujo espólio se devia entregar
o quinto ao senhor do concelho – estimulando aquelas incursões em território islâmico.197
As conquistas de Santarém e de Lisboa,
em 1147, viabilizaram o novo reino, que passou
alcançar a linha do Tejo, afastando até ao final
do século XII o perigo muçulmano. Será com
os almóadas – entretanto chegados do Norte de
África para unificar as velhas taifas almorávidas
– que o perigo islâmico voltou a assolar Coimbra
nas décadas de 1180 e 1190, com infiltrações
das suas tropas na Estremadura198. Após ataques
aos castelos de Porto-de-Mós e de Alcobaça,
regista-se um ataque a Leiria em 1195, ano em Figura 1 – O castelo de Leiria e a cerca da vila (intervenções dos
que D. Sancho I outorgou novo foral à povoação séculos XII a XIV)
no sentido de consolidar as suas condições de
defesa199. Não por acaso o rei Povoador, como ficaria conhecido, mandou edificar uma cerca mais
ampla para a vila no sentido nordeste que cobriu uma área de 5 hectares200 – visto que o povoado
crescia, com a imigração de moçárabes [talvez dai o étimo híbrido “al-eirena”] e a constituição de
uma judiaria, num espaço dinamizado pela extração do ferro e pela olaria, entre outras atividades
têxteis e dos curtumes. Depressa foi instituída feira, em boa medida estimulada pela circulação das
romarias a Santa Maria.201
Porém, afastado o perigo da Reconquista, o castelo de Leiria viu-se envolvido pelas ações
militares dos conflitos internos que sobressaltavam a monarquia portuguesa nos seus primeiros
tempos. Desde logo, sabemos que aquela fortificação constituiu um dos palcos da guerra civil (12461248) entre D. Sancho II e o seu irmão e conde de Bolonha, D. Afonso. Corria o ano de 1247 quando o
exército leal do rei – contava com fidalgos como Martim Gil de Soverosa e com cavaleiros castelhanos,
sob o comando do infante herdeiro Afonso (filho do rei Fernando III) – atacou Leiria, onde foram
mortos mais de 200 homens e feitos muitos estragos202. Seria o canto do cisne do desditoso monarca
luso antes de partir para o exílio em Castela, vindo a acabar os seus dias em Toledo.
Seria preciso esperar pelo início do século XIV para o castelo protagonizar novos enfrentamentos
bélicos, sendo palco de um cerco das tropas de D. Dinis aos homens do infante revoltoso, D. Afonso,
assédio esse que provocou estragos nas muralhas, apenas reparados no governo seguinte.
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Seria nesse processo que a fortificação foi dotada de uma barbacã, iniciada no final do reinado
dionisino, em 1324 (conforme registo epigráfico), além da imponente torre de menagem que nos
chegou (com 15 metros por 9 metros de largura e 17 metros de altura)203.

Figura 2 – Registo epigráfico na torre de menagem do castelo de Leiria (1324).

As mesmas muralhas seriam intervencionadas, mais tarde, por ordem de D. Fernando ao
concelho de Leiria, trabalho dispendioso que furtava homens aos ofícios. A fortificação da vila seria
de tal ordem que o cronista português Fernão Lopes se lhe referiu, nos finais da Idade Média, como
“booa villa e castello forte”204, impressão corroborada pelo seu homólogo castelhano, Pero Lopez de
Ayala, que a descreveu como “una villa de castillo muy fuerte”205, a qual tomou voz por D. Beatriz na
Crise de 1383-1385 – não por acaso o exército castelhano de Juan I estacionou em Leiria na jornada
que antecede a Batalha de Aljubarrota (14 de Agosto de 1385). Mas a localização do castelo na
Estremadura central foi ainda determinante na viragem para a Modernidade, não sendo por acaso que,
nas vésperas da Batalha de Alfarrobeira (1449), o rei D. Afonso V nomeou Martim Mendes Berredo
para vigiar os movimentos do infante D. Pedro, duque de Coimbra, antes de este marchar ao encontro
da hoste régia206. Estava-se em meados do século XV e os focos de conflito da monarquia portuguesa
deslocavam-se para a fronteira, com a Guerra da Sucessão de Castela (1475-1479), assim como para
o Norte de África e para a Índia. Terá sido por isso que, com o desenvolvimento da artilharia, o
castelo de Leiria não foi objeto de obras de arquitetura militar de transição, perdendo assim a sua
preponderância bélica nos alvores da Época Moderna.
Leiria, estância da Coroa: os paços régios

Mas a diminuição do protagonismo militar da fortaleza leiriense nos finais da Idade Média
correspondeu à afirmação dos Paços Novos, levantados por ordem de D. João I. É provável que no
reinado de D. Sancho I alguma construção servisse de domicílio régio, tendo em conta que o rei
Povoador guardava parte do seu tesouro nesta alcáçova, como atesta o seu testamento207. Porém,
parece que os monarcas portugueses passaram a pousar com mais assiduidade com D. Afonso III –
visto que ali reuniu Cortes em 1254208 – e, ainda mais expressivamente, com o seu filho, D. Dinis.
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Este monarca estanciou bastante na cidade do Lis, ao ponto de ter comprado quatro casas confinantes
com a “casa do rei” e construído, perto da igreja de S. Pedro, os chamados paços de S. Simão, entre
1292 e 1294 – pela mesma altura o monarca Lavrador reformulava os paços da alcáçova de Lisboa209.
Esta construção seria suficientemente espaçosa e apta não só para receber a família real como as
assembleias magnas da monarquia portuguesa. Foi, de resto, nos paços de S. Simão que o rei D.
Fernando viria a reunir as Cortes de 1372 e 1376210.

Figura 3 – O paço real de Leiria, em primeiro plano, com vista sobre a cidade.

Porém, na última década do século XIV, os Paços de S. Simão encontravam-se em processo
de degradação, talvez deixados ao abandono pelos conflitos decorrentes da Crise de 1383-1385 e
das guerras com Castela. Então, na viragem para a centúria seguinte, D. João I fez erguer, virado à
cidade, os chamados Paços Novos ou do Castelo, aproveitando o pano da muralha Sul da alcáçova,
ali contrafortada por três esbarros. Com uma planta de forma retangular (33 metros x 21 metros),
três pisos principais e dois torreões laterais (que serviam de privadas para a higiene dos locatários), a
construção abria uma formosa arcaria ogival ao povoado baixo. O edifício apresentava duas paredes
longitudinais internas e outras duas transversais, de que resulta a funcionalidade tipicamente medievosenhorial de habitação: câmara-aula-câmara. O piso inferior, abaixo do nível do solo, destinavase a dependências destinadas a adega, celeiros e acomodação da criadagem; no piso intermédio
encontrava-se a cozinha, as dispensas e alguns alojamentos; no piso superior, o mais nobre, estavam o
salão magno, o vestíbulo e a galeria com janelas góticas para o exterior, ficando nos lados do edifício
as câmaras de dormir, dotadas de lareiras211.
Muito frequentados por D. João I, que acompanhava as obras do seu panteão da Batalha, os
Paços Novos serviram ainda a sua descendência de forma muito constante até D. João II; ainda que
a tendência da Corte tenha ido no sentido de uma maior radicação em Lisboa a partir do reinado de
D. Manuel I, que mandou construir o Paço da Ribeira (junto ao Tejo), há registo de os monarcas
pousarem em Leiria até ao governo D. Sebastião. Com o início da monarquia dual, em 1580, os paços
passaram a ser habitados por membros da Casa de Vila Real, que os ocuparam algumas décadas, visto
serem uma das principais famílias da nobreza lusa que se manteve leal à realeza dos Habsburgo212.
Seria o canto do cisne daquele edifício, entretanto abandonado, ultrapassado que foi sucessivamente
por novas correntes arquitetónicas.
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A reconstrução das estruturas medievais

Com o avançar do período moderno, a perda da
importância militar levava à ruína do castelo – à medida
que se impunha, na raia, a fortificação abaluartada – ao
mesmo tempo que o paço – os modelos arquitetónicos
evoluíam para o maneirismo e, depois, para o barroco
– se ia degradando. Chegados ao final do século XVIII,
foram vários os estrangeiros de passagem de Portugal que
descreveram a ruína das estruturas, certamente agravadas
pelo terramoto de 1755, como nos dá conta o francês
Jean Noel no seu desenho a carvão. Outras iconografias
da primeira metade do século XIX apontam no sentido Figura 4 – Projeto de Korrodi para reconstrução do paço
da degradação das estruturas – que terão servido de e do castelo leiriense (1898).
aquartelamentos durante as Invasões Francesas e as Lutas
Liberais – como uma célebre representação da autoria de Luís Mouzinho de Albuquerque que data de
18351213. Começaria pouco depois, empurrado pelos ventos do romantismo, o restauro do Mosteiro
da Batalha, por impulso do rei Fernando II, que não deixou de olhar com um certo entusiasmo para
o castelo de Leiria.
Mas seria preciso esperar pelo final do século XIX para o gosto das ruínas tocar o castelo e o paço
de Leiria. Sabemos que, na década de 1890, houve uma movimentação da opinião publica nacional e
local favorável à recuperação das estruturas medievais. Então, Ernest Korrodi, um arquiteto suíço que
casou em Portugal, debruçou-se sobre o castelo e o paço leiriense. Nessa sequência, e inspirado pela
doutrina de património de Viollet le Duc (arquiteto revivalista francês que advogava uma intervenção
profunda sobre a ruína), editou os Estudos sobre a reconstrução do Castelo de Leiria214, em 1898,
propondo a reabilitação das estruturas.
Em 1915, quando se formou a Liga dos Amigos do
Castelo de Leiria com o objetivo de conservar as ruínas,
os primeiros tempos foram encorajadores, concedendo
prestígio ao trabalho de Korrodi. Porém, pouco depois,
verificou-se não haver interesse ou possibilidade de
realizar aquele projeto de reconstrução. As obras
avançaram paulatinamente sob a responsabilidade da
Direção Geral dos Monumentos Nacionais, cujos técnicos
logo se incompatibilizaram com Korrodi, autor do projeto.
Em 1916, o poder estatal, através Eng.º Paulo de Barros,
decidiu abandonar a reconstrução total do castelo como
propunha Korrodi, optando por consolidar as ruínas,
Figura 5 – Fotografia do paço de Leiria em 1907, antes da uma solução que era menos onerosa – ao contrário da
reconstrução.
doutrina de Viollet le Duc de reconstrução ou refazimento
total, antes se recuperava a filosofia romântica das falsas
ruínas215.
Em 1921, após várias discussões entre entidades, Korrodi veio a assumir a direção das obras
por um período que se estenderia até 1933, com o Estado a gastar até então 207.000$00. O projeto do
arquiteto suíço ia vingando, tendo os trabalhos de reabilitação prosseguido até meados do século XX.
Entretanto, as comemorações centenárias da fundação de Leiria, em 1935, e as da fundação
da nacionalidade, em 1940, revalorizaram o imóvel com enquanto monumento nacional. Em 1946,
introduziu-se iluminação elétrica de funcionamento noturno, que passou a dar um destaque maior ao
monumento, rapidamente um símbolo da cidade.
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Em 1969, verificaram-se estragos provocados pelo tremor de terra nas muralhas e no paço.
Mais recentemente, em 2000, houve um projeto para revitalização e recuperação do castelo (entrada,
muralhas, torres) até que, em 2019, tiveram início as obras de requalificação do castelo – onde
entretanto passou a existir uma exposição permanente de armamento – com intervenção na casa da
guarda, celeiros e capela da pena216. Oxalá estes trabalhos de beneficiação projetem um dos locais
mais visitados de Leiria.
São Martinho do Porto, 1 de Novembro de 2020
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