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NOTA PRÉVIA

A presente edição foi delineada pelo Grupo de Trabalho Marcadores que
inventariou e organizou a reflexão sobre a história e o património cultural, no
âmbito do Congresso da Rede Cultura 2027. Este Congresso, que decorreu
entre 9 de Maio e 24 de Outubro do corrente ano, mobilizou um conjunto
perspectivas de análise muito diversificado, mas confluente, sobre O Futuro
da Nossa Cidade.

A Rede Cultura 2017 tem a ambição de consolidar uma plataforma
colaborativa para o sector das artes e da cultura, abarcando um vasto
pentágono, cujos vértices são Pombal, Pedrógão Grande, Tomar, Alenquer e
Torres Vedras, constituído por vinte e seis municípios, pertencentes a três
distintas comunidades intermunicipais.

Existem certamente abundantes traços distintivos das diversas unidades
administrativas e geográficas que compõem a Rede Cultura 2027. Anima-as,
não só a vontade de partilhar recursos e promover a mobilidade dos criadores
e das suas criações culturais, mas também a convicção de que estará ao seu
alcance ampliar as referências colectivas, edificar uma agenda comum que
valorize as pluralidades identitárias e contamine a participação cidadã.

Aqueles municípios, com a colaboração de outras instituições de nature-
za escolar, científica, religiosa, empresarial, associaram-se para produzir ter-
ritório – no entendimento de que o território, afinal, são as pessoas que o
fazem –, dando vida aos marcadores históricos que o pontuam e dispensan-
do-lhe a energia sem a qual não há futuro.

Esta recolha de textos que evocam acções históricas sinalizadoras do
território, nos tempos mais próximos de nós, acreditamos seja um contributo
para esse urdir da teia em que a Rede Cultura 2027 está profundamente
empenhada.

Em nome do Conselho Estratégico da candidatura de Leiria Capital
Europeia da Cultura agradeço aos impulsionadores e organizadores desta
iniciativa e a todos os autores que nela colaboraram.

João B. Serra
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NOTA EXPLICATIVA

Os textos que apresentamos neste livro não são artigos científicos nem
poderiam ter essa pretensão. Contudo, os autores, com o percurso investigativo
que ostentam, garantem as referências escolhidas como marcas identitárias
dos 26 concelhos que integram a Rede Cultura 2027. O que se pretende são
breves mostras de cada um destes territórios que, no conjunto, são o grande
território desta Rede. É o que aqui apresentamos.

Esta agremiação de 26 Municípios tem por base a junção de esforços
para a promoção da riqueza cultural de todos eles com um ganho de escala
que sustente a candidatura a Capital Europeia da Cultura em 2027, da qual
Leiria é mentora. Entre as múltiplas iniciativas que se têm desenrolado, ganha
destaque o grande Congresso O Futuro da Nossa Cidade, no qual, entre seis
grupos relatores, um destes veio a refletir sobre a História e o Património da
Região. Foi o Grupo dos Marcadores, coordenado pelo Professor Doutor Saul
António Gomes, que constituiu três secções destinadas a ações mais espe-
cializadas.

De uma destas, nasceu a ideia dos “marcadores contemporâneos” que
pretendeu assinalar marcas identitárias, ou referências históricas mais recen-
tes, de cada um destes concelhos. Assim, foi entendido convidar cada uma
das autarquias envolvidas na Rede Cultura 2027 para sugerir um autor e um
tema. Melhor do que ninguém, seriam estas que saberiam o que deveria ser
evidenciado.

O facto de se privilegiar a época contemporânea não obstou a que se
deixasse ao critério dos autores a incursão noutros períodos históricos. Entre
personalidades, acontecimentos, organizações empresariais ou sociais, ou
atividades económicas, importava destacar algo que fosse incontornável para
entendermos o desenvolvimento do território e, se possível, que tivesse pro-
movido relações além das fronteiras concelhias, e tanto quanto possível, com
elos à Europa.

A adesão foi imediata na grande maioria dos casos e assim, mesmo com a
limitação de prazos e textos de muito curta dimensão, mas que fossem marcantes
e elementarmente fundamentados, os autores corresponderam ao solicitado.
Apesar da dificuldade que todos sentiram em escolher apenas um tema, entre os
vários que poderiam ter selecionado, o envolvimento nesta publicação deixou
bem patentes as potencialidades do projeto mais amplo que nos mobiliza.
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Temos, pois, um retrato multifacetado deste grande território da Rede
Cultura 2027, onde se constatam, sobretudo, complementaridades na cons-
trução da História destes 26 territórios, num lastro comum que sustenta a
sua coesão na construção contínua do País e na identificação como espaço
europeu.

É, afinal, a confirmação de uma Rede, neste caso de Cultura para 2027.
Na qualidade de editores deste livro, não podemos deixar de agradecer

a todos os que se empenharam para o tornar possível.
Os nossos agradecimento vão em primeiro lugar para o professor Doutor

Saul António Gomes, coordenador do grupo Marcadores, pela confiança que
em nós depositou.

À rede Cultura 2027, e, em especial, ao Prof. João Bonifácio Serra (Presi-
dente do Conselho Estratégico) e Dr. Paulo Lameiro (Coordenador do Grupo
Executivo), agradecemos o apoio e incentivo. Destacamos igualmente as dili-
gências desenvolvidas e a valiosa ajuda dos presidentes e vereadores da
cultura dos municípios integrantes da rede Cultura 2027.

Aos autores que generosamente aceitaram participar neste projecto ma-
nifestamos a nossa profunda gratidão. Este livro é vosso e dos municípios
sobre os quais escreveram.

Finalmente, uma palavra agradecimento e apreço é devida ao editor,
Carlos Fernandes, e à editora Hora de Ler, pelo acolhimento imediato da nos-
sa proposta e pelo exímio trabalho executado.

Leiria, outubro de 2020
Os organizadores:

Maria Inácia Rezola
Acácio Sousa
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MUNICÍPIO DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

Sobral de Monte Agraço, ponto forte
da(na) Europa. Da Europa de Napoleão

à construção de elos de União

Júlia Maria Lopes da Silva Leitão*

Sobral de Monte Agraço assume papel de relevo na construção da histó-
ria europeia fruto do protagonismo que o território assumiu na 3.ª invasão
francesa, episódio marcante da Guerra Peninsular, momento fulcral de vira-
gem da história europeia.

No início do século XIX, os exércitos Napoleónicos invadem a Europa.
Num contexto de guerra entre duas grandes potências, Inglaterra e França,
Portugal sofre três invasões francesas.

A primeira invasão aconteceu em Novembro de 1807, quando, sob o
comando do General Junot, um poderoso exército entra em Portugal, acaban-
do derrotado nas batalhas da Roliça e Vimeiro.

A segunda invasão ocorreu em Março de 1809, sob o comando de Gene-
ral Soult, sendo que em maio de 1809, sob pressão do exército anglo/luso,
são obrigados a retirar-se para Espanha.

No Outono deste mesmo ano, e porque se previa nova invasão dos fran-
ceses, Arthur Wellesley, futuro duque de Wellington, organizou a defesa de
Lisboa. Cercou a capital por três linhas fortificadas, reforçando assim os obs-
táculos naturais do terreno.

Assim nascem as conhecidas Linhas de Torres Vedras ou Linhas de
Defesa de Lisboa, constituídas por quatro linhas de defesa.

Destacamos aqui a Primeira Linha, que ia desde a margem do Tejo, em
Alhandra, até à foz do rio Sizandro, em Torres Vedras, passando por Arruda
dos Vinhos e Sobral de Monte Agraço, tendo cerca de 50Km.

Quando completas, estas linhas tinham 152 fortes e redutos, armados
com mais de 500 peças de artilharia. Contudo, quando o exército de Wellington
as ocupou, tinham apenas 126 fortificações, e estavam armadas com cerca de
300 peças de artilharia.
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Em Sobral de Monte Agraço, o Forte Grande ou do Alqueidão, como é
hoje conhecido, era um dos maiores redutos de todo o sistema defensivo,
tendo importância estratégica de relevo. Encontrava-se no ponto de cota mais
elevada de todo o sistema defensivo. Com 1.600 homens e 27 bocas de fogo,
o Alqueidão protegia uma das principais vias de acesso a Lisboa e tinha à sua
frente um favorável campo de batalha!

Aí se situava o posto de comando das linhas, onde se deslocava diaria-
mente o duque de Wellington, a cavalo, para observar as posições do inimigo.

Comprovando a importância estratégica do Forte do Alqueidão, temos a loca-
lização de dois dos mais importantes quartéis-generais, numa posição central em
relação à Primeira e Segunda Linhas. Wellington estabeleceu o seu Quartel-gene-
ral na Quinta dos Freixos, em Pêro Negro, e Beresford localizou o seu em Casal
Cochim, ambos na freguesia de Sapataria, concelho de Sobral de Monte Agraço.

A terceira invasão inicia-se em Julho de 1810, comandando o exército
francês o marechal Massena.

A 8 de Outubro de 1810, o exército anglo-luso entrou na Primeira Linha
de defesa, ocupando a região de Sobral. A vila de Sobral de Monte Agraço foi,
então, palco de um combate entre as tropas aliadas (portuguesas e inglesas)
e as tropas francesas – o combate de Sobral.

“(…) tínhamos repelido os Ingleses à nossa frente, imaginado que,
acossando-os contra o Tejo e o mar, íamos forçá-los a baterem-se e a
reembarcarem; e de repente, quando saímos de Sobral, esbarramos contra
uma linha temível de defesas; a elevação em frente e todas as que se
avistam ao longe estão fortificadas. São as famosas linhas de Torres Vedras
(…)”.  (Coronel Nöel, in Ventura, 2010, p. 105)

Efetivamente, frente às Linhas de Torres, em território de Sobral de Monte
Agraço, os exércitos aliados, britânico e português, impõem ao poderoso exér-
cito de Napoleão, a sua primeira grande derrota. Foi este original sistema de
defesa militar que ditou a derradeira retirada do exército napoleónico de Por-
tugal, marcando o fim do sonho de Napoleão dominar por completo a Europa,
contribuindo desse modo para derrubar o imperialismo francês.

Sem reabastecimentos e reforços, as tropas francesas retiraram, pela
calada da noite de 14 para 15 de Novembro de 1810.

 “Depois do Sobral, os exércitos de Napoleão nunca mais voltaram a
ter a iniciativa na luta em Portugal” (Berger, 2014, p. 10).

Para a construção desta grande obra, contribuiu de forma decisiva o
empenho das populações, que tiveram de abandonar as suas terras para
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trabalhar nela, sacrificando também casa e haveres, na medida em que foi
posta em prática uma política de terra queimada e desertificação a norte das
linhas, o que provocou a deslocação para dentro destas de muitos habitantes
numa vasta área. O esforço e também o sigilo, mantido pelo Povo que nelas
trabalhou, foi fundamental para o seu sucesso.

As Linhas são hoje reconhecidas, a nível internacional, como o maior e
mais eficaz sistema defensivo militar da história.

Consciente de que este sistema defensivo constitui um precioso patrimó-
nio histórico-militar, o município de Sobral de Monte Agraço tem vindo a traba-
lhar com outras cinco Autarquias – Arruda dos Vinhos, Loures, Mafra, Torres
Vedras e Vila franca de Xira – num projeto conjunto de valorização, salvaguar-
da e divulgação de parte deste património (Primeira e Segunda Linhas), pro-
jeto que se consubstancia hoje na Rota Histórica das Linhas de Torres Vedras.

Um desafio tem sido o de congregar vontades e os financiamentos ne-
cessários à prossecução destes objetivos.

De forma sustentada, parcial e faseada tem sido feito um investimento na
recuperação desta arquitetura militar e das suas envolventes, rurais ou urba-
nas, devolvendo ao quotidiano das populações estas estruturas, agora valori-
zadas.

Em Sobral de Monte Agraço, no centro histórico da vila, localiza-se o
Centro de Interpretação das Linhas de Torres (CILT), um espaço museológico
polinucleado que tem como objetivo salvaguardar, estudar e promover o patri-
mónio das Linhas de Torres.

No Circuito do Alqueidão, circulando pela estrada militar e por um con-
junto de trilhos, podemos visitar os Fortes do Alqueidão, Machado, Novo e
Simplício, construídos entre 1809-10, com a principal missão de proteger a
capital da invasão do exército francês e que se encontram hoje recuperados.

Valorizando este património, recupera-se uma memória construída por
populações que se sabe terem contribuído com a sua fome, o seu sangue e o
seu esforço para conseguir uma vitória contra os franceses, mantendo desse
modo a história e a identidade de uma localidade, de uma região, de um país.

Divulga-se, assim, o protagonismo das histórias locais na construção da
história europeia!

Paralelamente, trabalha-se para que este património, classificado como
Monumento Nacional, em 2019, seja hoje pretexto para continuar a construir
a história europeia, fomentando no presente a união de esforços, a nível naci-
onal e internacional, para a sua preservação e fruição, a nível ambiental,
cultural e turístico.
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MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Linhas de Torres Vedras:
Memória e Cicatriz

Mário Verino Rosado*

No final do século XVIII e início do século XIX toda a Europa vive um
período de clivagens e de incertezas, um momento crucial e primordial para o
estabelecimento de um novo paradigma e para novos modos de contemplar e
viver a realidade Europeia. Napoleão Bonaparte aposta na expansão do im-
pério francês e procura derrubar as velhas monarquias. Sendo incapaz de
subjugar Inglaterra, França decreta o bloqueio continental. Portugal, enquan-
to aliado dos ingleses, desafia o bloqueio e procura manter uma neutralidade
insustentável. Em Novembro de 1807, a Família Real refugia-se no Brasil e Le
Grand Armée, comandado pelo General Junot, invade Portugal pelas Beiras,
alcançando, por fim, Lisboa.

Em Agosto de 1808, uma força expedicionária inglesa, comandada por
Arthur Wellesley – futuro Duque de Wellington – aporta em Lavos com o objetivo
de libertar Lisboa do domínio francês. Procurando resistir às ofensivas aliadas,
os franceses ocupam a vila de Torres Vedras e os dois exércitos confrontam-se
nas batalhas da Roliça e do Vimeiro, onde o exército francês é derrotado e
protocola a sua rendição na denominada «Convenção de Sintra». Em 1809,
após duas invasões francesas, Wellesley dá ordem para a construção daquele
que é considerado um dos mais eficientes sistemas defensivos da história da
engenharia e arquitectura militares – as «Linhas de Torres Vedras».

No espaço de apenas um ano, muito graças ao esforço de levantamento
topográfico empreendido pelo Major Neves Costa, foi finalizada uma parte
significativa das 152 fortificações que constituíam este conjunto de linhas de-
fensivas. Para a sua construção foram convocados milhares de camponeses
que se juntaram aos exércitos aliados. Em Outubro de 1810, as tropas coman-
dadas por Massena chegam às Linhas de Torres Vedras e são surpreendidas
pela sua poderosa dimensão defensiva e força de armamento. O exército
Francês realiza, ainda, algumas incursões, mas depressa compreende não
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possuir a robustez necessária para superar a resistência da primeira das três
linhas defensivas que constituem as “Linhas de Torres Vedras” e que na sua
totalidade se prolongam em redutos situados entre Alhandra e São Julião da
Barra. Esta derrota assume-se a pedra de toque do fim da expansão imperia-
lista de Napoleão que, com a sua desastrosa campanha na Rússia e outras
pesadas derrotas, acabou por ser deposto e remetido para o exílio.

Volvidos cerca de duzentos anos – e devidamente sanadas as feridas da
Guerra – a Europa volta a viver um tempo de indefinição e novos desafios.
Somos agora invadidos por uma força silenciosa e imprevisível, novos cons-
trangimentos que nos obrigam a repensar em conjunto aquilo que é pertencer
a uma comunidade Europeia, bem como tudo aquilo que nos aproxima e o
que não nos pode afastar do rumo certo que define um novo projeto europeu.
Ao olharmos para as Linhas, agora metáfora de resistência e de esperança,
estas pequenas “constelações” históricas – como as classificaria Walter Ben-
jamin – representam o nosso lugar no espaço de uma Europa que se procura
reconstruir através da união e do esforço conjunto das suas nações. Mais do
que o seu significado cultural ou a mais-valia turística para o território, estas
fortificações representam, hoje, uma identidade inabalável, simbolizando a
nossa resiliência perante a adversidade.

Assim, se existe um tempo histórico que se possa identificar como o ponto
nevrálgico no processo de definição da identidade de um território, no caso de
Torres Vedras – entre os muitos eventos pontuais que se diluem no devir da
história – o início do século XIX, mais especificamente a época das invasões
napoleónicas, representa um nó fundamental no fluxo do nosso processo histó-
rico, evidenciando um momento crucial e modelador de um lugar, de um território
e de uma identidade comum – um momento em que povos de várias nações,
apesar do contexto bélico, se relacionaram e interagiram. As grandes linhas
defensivas que outrora rasgavam a paisagem num amplo tabuleiro de estratégia
militar são agora ruínas, linhas invisíveis que evocam a nossa relação com o
passado e que representam, também, esse primeiro passo fundamental na rela-
ção que, enquanto portugueses, assumimos perante o projeto dessa Europa pré
moderna que, no entretanto, se começaria a esboçar.

O valor histórico e simbólico representado pelas “Linhas de Torres Vedras”
– enquanto memória ou cicatriz – reflete, assim, um rico e amplo património
material e imaterial, que tem sido sempre repescado como problemática con-
temporânea e utilizado como mais-valia operativa na constituição de lógicas e
dinâmicas capazes de agir no processo de identificação do sujeito com o
domínio simbólico do seu lugar e, claro, na sua própria relação de redenção
com o passado e o processo histórico.
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MUNICÍPIO DE ARRUDA DOS VINHOS

A estratégia de Arthur Wellesley / Duque de
Wellington na derrota francesa na Guerra
Peninsular: o posicionamento de Arruda

dos Vinhos nas Linhas de Torres,
em Portugal e na Europa

Jorge Lopes*

Arthur Wellesley ou duque de Wellington, nascido em Dublin no ano de
1769, foi um reconhecido Marechal e político britânico, com um papel de
destaque na história da Europa nos inícios do séc. XIX. Arthur Wellesley era
um militar, um estratega nato, tendo adquirido grande parte da sua formação
e experiência militar em França.

Destacou-se na sua carreira enquanto militar e político por desempenhar
com sucesso um papel extremamente importante na defesa da posição do
seu país na ordem política internacional da época. Foi durante a Guerra Pe-
ninsular, enquanto general, que a sua carreira militar ganhou maior reconhe-
cimento e relevância.

Tal dedicação ao país valeu-lhe a nomeação enquanto comandante-
chefe do exército britânico em 1827, tendo-se tornado na figura principal do
partido conservador, ocupando o cargo de primeiro-ministro de 1828 a 1830.

Em termos estratego-militares Wellesley seguia um plano de adaptação
defensiva de guerra, planeando minuciosamente as suas batalhas de forma a
obter vantagem estratégica sobre o inimigo. Um exemplo disto é a clara ne-
cessidade de escolha de um campo de batalha, previamente estudado, de
modo a atrair os adversários, servindo-se assim de inúmeras vantagens
minimizando as suas próprias perdas.

Mas de que forma um destacado General e Diplomata inglês faz parte da
história do Concelho de Arruda dos Vinhos? O General Wellington faz parte
não só da história de Arruda dos Vinhos, mas também, inevitavelmente, de
todo o país. Foi aqui, a Oeste, na Baixa Estremadura, entre a segunda e
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terceira Invasão Francesa (1809-1810) que Wellington se tornou numa perso-
nagem relevante na defesa do país e das populações.

Após as duas primeiras invasões protagonizadas pelos exércitos de
Napoleão Bonaparte (a 1.ª Invasão teve início a 20 de Novembro de 1807 e a
30 de Agosto de 1808 foi assinada a Convenção de Sintra, entre Inglaterra e
França pondo fim à 1.ª Invasão. A 2.ª Invasão inicia-se a 10 de Março de 1809
e a 18 de Maio de 1809 o exército francês comandando pelo marechal Soult
abandona Portugal por Montalegre, após a derrota na Batalha do Douro e
encerra-se a 2.ª Invasão), a estratégia de defesa do país é ajustada.

Assim, Wellington, antevendo uma nova invasão dos franceses ao territó-
rio nacional organiza a defesa da cidade de Lisboa através de um conjunto de
fortificações em torno da capital, aproveitando e reforçando os obstáculos
naturais do terreno, recuperando o estudo (levantamento topográfico) efetua-
do alguns anos antes pelo oficial português José Maria das Neves Costa. Este
conjunto de fortificações ficou conhecido como “Linhas de Torres” ou “Linhas
de Torres Vedras”. Estas fortificações militares estão simbioticamente
entrosadas com a paisagem da Baixa Estremadura, contemplando a topogra-
fia do território onde os cumes de maior altitude, ou de melhor visibilidade e
controlo da paisagem, tornam-se locais estratégicos, dominando assim os
vales e as principais estradas transitáveis que à época faziam o acesso à
capital. A sua edificação abrange vários tipos de estruturas militares1, incluin-
do fortificações de grandes dimensões, pequenos fortins, redutos e baterias.

A estratégia projetada por Wellington para a defesa da cidade de Lisboa
teve em consideração um plano direcionado a várias frentes, nomeadamente,
a proteção da costa Atlântica e do estuário do Tejo e acautelar as principais
vias de comunicação terrestres na altura. Assim, com o objetivo de proteger
Lisboa da 3.ª Invasão Francesa, foi construído a norte da capital um sistema
defensivo organizado essencialmente em duas linhas (a 1.ª e a 2.ª Linha), que
correspondem a cerca de centena e meia de obras militares que ligavam o
oceano Atlântico ao Rio Tejo. Estas localizam-se nos territórios municipais de
Vila Franca de Xira, Loures, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraço, Torres
Vedras e Mafra. Foram também edificadas duas Linhas de menor dimensão, a
Linha de Oeiras (3.ª linha) e a Linha dos Altos de Almada (4.ª linha), com o
objetivo de garantir o embarque seguro das forças militares inglesas.

O conjunto de fortificações que constituem este sistema defensivo é con-
siderado como um dos marcos da arquitetura e estratégia militares da história

1 Foram também ocupados moinhos (com função de postos de posição) e quintas, estas ocupadas
como quartéis-generais, escarpamentos, trincheiras, abatizes, obras de hidráulica, rede viária militar,
sistema de comunicações (postes de sinais) e canhoneiras flutuantes.
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europeia e um dos melhores sistemas de defesa militar do mundo, marcando
um ponto de viragem na história da Guerra Peninsular. A sua construção foi
terminada em 1812, composto por um conjunto de 152 fortes (e
entrincheiramentos), ligados por estradas militares que atravessavam uma
área de 85 km. Para a construção das várias obras militares foi utilizada mão-
de-obra portuguesa, uma parte fornecida pelos regimentos de milicianos de
Lisboa e outra recrutada entre os camponeses locais, organizados por oficiais
e sargentos e furriéis. As equipas trabalhavam em grupos de 1000 a 1500
homens, coordenados por um oficial engenheiro inglês e 150 capatazes. A
construção teve início ainda antes do final do ano de 1809. Cerca de 7000
trabalhadores, juntamente com um grande número de milícias e com várias
unidades de ordenança, trabalharam afincadamente em total segredo na cons-
trução das Linhas, debaixo da rigorosa supervisão dos engenheiros portu-
gueses e britânicos. Este sistema defensivo tem sido descrito como um dos
mais baratos investimentos e um dos segredos mais bem guardados na Histó-
ria Militar. As estruturas eram conhecidas não apenas pelos militares que se
encontravam por perto como por todos os que colaboraram na sua constru-
ção, no entanto, o que era desconhecido era a dimensão do conjunto.

No território do Município de Arruda dos Vinhos foram construídas três
obras militares (o Forte do Cego – Obra Militar n.º 9, o Forte da Carvalha –
Obra Militar n.º 10 e o Forte do Paço – Obra Militar n.º 12) que fazem parte da
primeira linha de defesa, uma linha mais avançada de primeiro contato com o
inimigo. Estas fortificações, integradas num conjunto que se estende pelos
concelhos de Vila Franca de Xira, Loures, Sobral de Monte Agraço, Mafra e
Torres Vedras, para além do concelho de Arruda dos Vinhos, foram classifica-
das como Monumento Nacional a 27 de Março de 2019.

A construção das Linhas de Torres foi, sem dúvida, o ponto central da sua
estratégia. Wellington sabia que era também importante, a par da construção
da Linhas, organizar as tropas e mobilizar a nação. Assim, criou regimentos e
mobilizou as milícias destacando-as como guarnição militar de todas as forti-
ficações e cidades estrategicamente mais importantes do país. Wellington
também ativou as ordenanças, forças de guerrilha que atacavam pequenos
grupos isolados de tropas inimigas, causando geralmente muitos estragos e
destruição. Para impedir o avanço dos invasores, ordenou que as estradas e
pontes fossem destruídas nas áreas ameaçadas. Foram abertas trincheiras e
o terreno foi armadilhado de forma a retardar o avanço do inimigo.

A derrota de Napoleão nas Linhas de Torres pelas “mãos” inglesas lide-
radas por Arthur Wellesley contribuiu indubitavelmente para o início do fim da
queda do Império de Napoleão Bonaparte, que saiu fragilizado das Guerras
Peninsulares.
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A estratégia de Wellington transformou a invasão a Portugal num inferno
para os franceses. Wellington considerava as Linhas de Torres muito mais do
que uma defesa para a capital do então reino de Portugal. Numa carta dirigida
a D. Miguel Pereira Forjaz, ministro e secretário de Estado dos Negócios da
Guerra, revela a sua última estratégia, não só para Portugal e para a Penínsu-
la Ibérica, mas também para toda a Europa: “Creio firmemente que ao sermos
capazes de continuar a guerra na Península portuguesa e espanhola, a Euro-
pa não será perdida; e também creio que, se formos capazes de nos manter-
mos em Portugal, a guerra não terminará na Península”2

No entanto, Wellington não teve o apoio de todos os portugueses. Os patri-
otas estavam convencidos de que o governo britânico se preparava para sacrifi-
car Portugal em defesa dos seus interesses. Os fortes e arrojados planos para a
defesa do reino levaram a oposição portuguesa a reagir imediatamente. Oposi-
ção liderada por José António de Menezes e Sousa, conhecido por Principal
Sousa, e por António de Castro, Patriarca de Lisboa, uma fação de grande influ-
ência no governo português denunciou a estratégia da “terra queimada” de
Wellington, exigindo que as fronteiras do reino fossem defendidas.

Embora seja pouco reconhecido o seu significado, as Linhas de Torres
foram sem dúvida o ponto de viragem na expansão francesa pelo velho conti-
nente. Depois da batalha do Sobral (13 e 14 outubro 1810) e da chegada das
tropas francesas às Linhas e a rendição dos exércitos a este monumental e
complexo sistema de defesa, Napoleão desiste de continuar as campanhas
peninsulares e abandona de vez este território. A bem sucedida resistência
nacional, comandada pelo duque de Wellington, a par do longo sofrimento
que os exércitos passaram em território espanhol, forçaram Napoleão a em-
penhar quase meio milhão de homens numa brutal guerra inglória, desgas-
tando o exército francês o que abalou a força do seu império que até então
prosperava em campanhas e vitórias um pouco por toda a Europa. Assim, com
Portugal à cabeça da estratégia e com a Espanha enquanto território onde os
exércitos franceses nunca tiveram a vida facilitada, apesar de não ter entrado
em guerra efetiva, os aliados ganharam a Guerra Peninsular contribuindo de
forma direta para o fim das Guerras Napoleónicas3.

2  Wellington’s Dispatches, Wellington para Forjaz, 8 Março 1810, V, 556-59.
3 Com o exílio de Napoleão Bonaparte em 1814 na ilha de Ilha de Elba aquando a mal sucedida invasão
à Rússia, Wellington desempenhou funções como embaixador em França e foi-lhe concedido um
ducado. Durante o Governo dos Cem Dias em 1815, comandou o exército aliado, em conjunto com um
exército prussiano sob o comando do marechal prussiano Von Blücher, derrotaram Napoleão na última
grande batalha dos exércitos de Napoleão, a batalha de Waterloo, e que consequentemente levou ao
fim do seu império.
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MUNICÍPIO DAS CALDAS DA RAINHA

Caldas da Rainha
“porto de abrigo” de refugiados

Carolina Henriques Pereira*

A localidade de Caldas da Rainha – pertencente ao distrito de Leiria e,
em simultâneo, à sub-região oeste e à região centro do país – encontra-se
intimamente ligada à edificação do Hospital Termal, em 1485, por iniciativa da
Rainha D. Leonor. Tal como refere Ricardo Hipólito, «esta instituição hospita-
lar representou um marco na história deste tipo de estabelecimentos, por ter
sido a primeira do género à escala global e pela modernidade da sua organi-
zação e dos cuidados medicinais ali prestados» (p. 20) determinando, ao
mesmo tempo, a fundação de uma nova povoação. Todavia, e apesar dos
crescentes desenvolvimentos ao longo dos séculos, somente a partir do sécu-
lo XIX é que esta localidade atinge o seu auge. A projeção internacional de
Caldas da Rainha – elevada a cidade durante a Ditadura Militar em Portugal,
em 1927 (decreto-lei de 26 de novembro de 1926) – consumou-se de formas
variadas. No entanto, destacam-se duas marcas relevantes que pela sua im-
portância e singularidade permitiram elevar o nome desta localidade além-
fronteiras: a ligação à cidade, por nascimento ou acolhimento, de várias gera-
ções de nomes relevantes das artes plásticas dos finais do século XIX e do
século XX: Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905), José Malhoa (1855-1933),
António Duarte (1912-1998), João Fragoso (1913-2000) e Luís Ferreira da
Silva (1928-1916) e o histórico de acolhimento temporário a refugiados de
conflitos armados.

Nos últimos anos, muitos estudos têm sido publicados a propósito do
património (i)material de Caldas da Rainha, especialmente no que concerne
às artes plásticas e aos seus principais intervenientes, no entanto, poucos têm
sido os trabalhos que versem sobre o contributo da sociedade caldense nos
diversos fenómenos de refúgio ocorridos neste território ao longo do século
XX. Uma das principais marcas identitárias da contemporaneidade caldense
pode encontrar-se na transformação que o território sofreu com as diversas
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vagas de refugiados. Se até finais do século XIX esta era maioritariamente
uma localidade turística e termal, com o declínio do turismo, resultante das
sucessivas guerras que abalaram o Mundo e a Europa no século seguinte,
Caldas da Rainha e as suas zonas limítrofes – Foz do Arelho e Salir do Porto
– transformaram-se num autêntico porto de abrigo.

O acolhimento a refugiados nas Caldas da Rainha fez-se em quatro mo-
mentos distintos: numa primeira fase, com a vinda de emigrados Bóeres, em
1901, na sequência da Guerra Anglo-Boer (1899-1902), que opunha o Impé-
rio Britânico às nações Bóeres - República de Transvaal (República Sul Afri-
cana) e o Estado Livre de Orange – pelo domínio da África do Sul; numa
segunda fase com a presença de alemães detidos durante a Primeira Guerra
Mundial (1914-1918); numa terceira fase, sobretudo a partir da década de
1920, com a chegada de inúmeros espanhóis em busca de melhores condi-
ções de vida e, na década seguinte, em fuga da repressão franquista e da
Guerra Civil Espanhola (1936-1939) e, por fim, a fase mais marcante a nível
europeu, a partir da década de 1940, com a vinda de refugiados judeus e não-
judeus em fuga de Hitler e da Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Na primavera/verão de 1940, os nazis invadiram e ocuparam os princi-
pais países da Europa Setentrional e da Europa Ocidental – a Dinamarca e a
Noruega (abril) e, um mês depois, a Holanda, o Luxemburgo, a Bélgica e a
França. Estes países tornaram-se autênticos campos de batalha e provoca-
ram a fuga de milhares de estrangeiros para Portugal. A ação humanitária do
cônsul português em Bordéus, Aristides de Sousa Mendes (1885-1954) - que
desobedecendo a ordens diretas do Estado português concedeu vistos de
forma indiscriminada a todos aqueles que os solicitavam - tornou-o num dos
grandes responsáveis pelo afluxo massivo de refugiados ao nosso país neste
período. À semelhança de outros locais da Região Norte, Centro e Sul do país
as Caldas da Rainha assumiram-se como uma importante «residência fixa»
(lugares estabelecidos pelo Governo português para «internar» e controlar os
estrangeiros em situação de permanência provisória, afastando-os o mais
possível da capital), tendo recebido centenas de refugiados em trânsito entre
os anos de 1940-1945.

O testemunho de Maria née Kahler Bauer, refugiada checa que seria enca-
minhada para as Caldas e onde se viria a casar, é elucidativo não apenas do
controlo fronteiriço exercido sobre os refugiados, mas também demonstra a rea-
ção das populações locais que com eles conviveram nos primeiros momentos:

“Poucos minutos depois quando o comboio alcançou a estação
fronteiriça de Vilar Formoso, foi pedido aos passageiros que saíssem do
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comboio. A ninguém foi permitido prosseguir até Lisboa (…). Aldeões sor-
ridentes apareceram de todos os lados com cestos de comida e oferece-
ram-nos pão, queijo e fruta. Esta inesperada bondade humana visivelmente
melhorou o humor sombrio de todos” (Bauer, Maria – Beyond the Chestnut
trees, p. 105).

Os primeiros refugiados começaram a chegar à cidade no verão de 1940.
A 1 de julho de 1940 a Gazeta das Caldas publicou um artigo intitulado «Ecos
da Guerra. Os emigrados em Caldas da Rainha» onde se dava conta da
chegada desta «gente estranha»:

“Inesperadamente automoveis estrangeiros começaram a parar nas
ruas da cidade, enquanto muitos outros, atulhados de bagagem, se dirigiam
para o sul. Os últimos actos da guerra, reflectiam-se assim na vida portu-
guesa, trazendo até ás nossas províncias tranquilas, o éco dos últimos
acontecimentos internacionais. Os hoteis ficaram cheios de estrangeiros:
austriacos, ingleses, franceses, americanos, belgas e holandeses” (fl.1).

Recém-chegados, os primeiros refugiados fugidos do horror hitleriano e
da Guerra vão encontrar na localidade fugitivos espanhóis – militares ou civis
– que anos antes tinham escapado da maquinaria franquista e da Guerra
Civil, essencialmente procedentes das províncias fronteiriças da Estremadura
e das zonas a Norte da Península Ibérica, e que se encontravam completa-
mente enraizados na sociedade caldense. No entanto, esta era uma estadia
forçada e imposta pelas autoridades portuguesas que com receio da penetra-
ção de ideais democráticos e vanguardistas no seio da população lisboeta,
concentrou determinado tipo de refugiados em zonas de «residência fixa»
que possuíam infraestruturas para os acolher. A publicação anual American
Jewish Year Book refere-se a Caldas da Rainha como um «lugar de residên-
cia forçada para os refugiados que viram os seus vistos de trânsito caducados
e para aqueles que por outro lado tinham sido presos» (AJYB, Vol. 44, 1942-
1943, Review of the year 5702 – Portugal, p. 232). Ao mesmo tempo, importa
não esquecer que os estrangeiros se encontravam, na sua maioria, em rota-
ção entre as várias zonas – caso do Porto, da Figueira da Foz, da Curia e da
Ericeira – e revalidavam mensalmente os seus vistos de residência numa
destas localidades, sem prejuízo da sua permanência no país.

As cerimónias religiosas dos refugiados judeus – casamentos ou o culto
diário – foram sendo asseguradas por rabinos delegados pelas Comunidades
Israelitas de Lisboa ou do Porto. Entre os rabinos que assumiram o culto diário
nesta localidade destacam-se Fajbusz Szulem Dembinski (1941) e Menasseh
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Bendob (1942), delegados da Comunidade Israelita do Porto. Sabe-se, por exem-
plo, que foi criado um oratório provisório, em 1942, para a realização das diver-
sas formas de religiosidade: «Nesta vila onde estão concentrados cêrca de 400
almas judaicas, refugiadas, organizaram (…) um Beth Ha-Midrash (oratório) para
o culto normal diário. Para as festividades do Ano Novo e Kipur [Yom Kippur ou
Dia do Perdão: feriado judaico] improvisaram uma sinagoga no amplo salão de
festas do Montepio, devidamente ornamentado, sendo êsses adornos gentil-
mente cedidos pela família Serrano» (Ha-Lapid, O Facho, Ano XVII, Nº. 113,
Luas de setembro e de outubro de 1942, ano judaico 5703, fl. 6).

A maior parte dos refugiados adquiria os vistos necessários à fuga e,
simultaneamente, por via da obrigação, comprava antecipadamente passa-
gens de navio de modo a prosseguirem a sua viagem para fora da Europa até
chegarem aos seus destinos. Porém, muitos foram aqueles que permanece-
ram no país de forma prolongada e, nestas situações, tiveram dificuldades
redobradas na sua estadia pois o governo português impedia-os de trabalhar.
Acontecia, no entanto, que muitos destes estrangeiros haviam perdido tudo
aquando da sua fuga enquanto outros já tinham gasto o pouco que tinham
conseguido trazer. Os restantes, sempre que possível, foram sendo ajudados
por diversas organizações internacionais de auxílio judaicas – American
Jewish Joint Distribution (JOINT) e Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS-HICEM)
e não-judaicas – War Refugee Board (WRB) e Unitarian Service Committee
(USC), entre tantas outras.

Exceções houve de famílias refugiadas que conseguiram manter-se às
suas próprias expensas durante o tempo que permaneceram no país. É o caso
da família de Renée Liberman (falecida nesta localidade, em 2005), residente
nas Caldas da Rainha desde 1942, que nunca necessitou do auxílio financei-
ro das organizações judaicas, contrariamente à grande maioria dos refugia-
dos. Todavia, e apesar da proibição do exercício de trabalho, muitos estran-
geiros subsistiam dando aulas de inglês, de francês e até de ginástica (caso
das aulas no salão do Montepio Rainha D. Leonor a cargo do apátrida e russo-
branco George Dobrynine, apelidado de «Papa Urso»), de boxe (as aulas
eram dadas pelo pugilista italiano Tino Clavari, num ringue montado no Hotel
Lisbonense) e de ténis. No entanto, na prática, o quotidiano ao qual se viram
forçados determinou uma vivência marcada pela ociosidade. Situação, muitas
das vezes, censurada pelos portugueses no que concernia à presença assí-
dua e contínua dos estrangeiros nos cafés e nas esplanadas.

Numa entrevista cedida à Gazeta das Caldas, em 1991, o caldense
Hermínio de Oliveira recordou que estes determinaram uma «profunda mu-
dança das regras da nossa vivência, a liberdade dos gestos e do pensamen-
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to» (Página de História, N.º 13, suplemento de 24 de maio 1991, fl.2, col. 5), o
que nos permite afirmar que a presença de refugiados marcou positivamente
o quotidiano da sociedade caldense contemporânea.
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MUNICÍPIO DE PEDRÓGÃO GRANDE

José Jacinto Nunes – espírito de missão.
Cidadão, democrata, advogado, deputado,

republicano – 1839-1931

Susana Coelho*
Manuela Carvalho**

Ao encetarmos a investigação para a realização deste trabalho possuía-
mos exata noção da elevada importância desta personalidade, referência do
republicanismo português no processo que conduziu à implantação da Repú-
blica em Portugal e uma das maiores figuras históricas deste concelho. De
facto, torna-se da mais elementar justiça homenagear o ilustre cidadão que
nunca desistiu da luta pela instrução primária, alfabetização de adultos, con-
servação concelhia e Comarcã, impulsionando, também, a beneficiação de
infraestruturas no concelho de Pedrógão Grande. A firmeza das suas ideias
fez com que influenciasse as opiniões dos que o rodeavam e o seu prestígio é
em vida póstuma sempre relembrado. Impõe-se, por isso, que nestas breves
linhas registemos factos ocorridos e, demais considerações, que retratem a
dimensão da obra e espírito de missão desta personalidade que abraçou os
princípios provenientes da Revolução Francesa, Liberdade, Igualdade,
Fraternidade, disseminados por toda a Europa.

O cidadão José Jacinto Nunes

Nasceu em Pedrógão Grande a 25 de outubro de 1839, no seio de uma
família pedroguense relativamente abastada. Os seus pais, António Joaquim
Nunes e Rosa Jacinta das Neves, desde cedo, providenciaram uma educa-
ção pautada pelos mais elevados valores da sociedade. Feitos os primeiros
estudos em Pedrógão Grande, seguiu para o Seminário de Coimbra acaban-
do por abandonar este destino por falta de vocação. Matriculou-se na Facul-
dade de Direito da cidade de Coimbra em 1860 e, aqui, conviveu com Antero
de Quental, Manuel de Arriaga e Eça de Queiroz, à época, a elite política,
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intelectual, democrática e liberal. Jacinto Nunes, jovem determinado foi ci-
mentando as suas convicções republicanas. Quando acabou a sua formação
académica em 1865 exerceu por breve período advocacia em Pedrógão
Grande e Lisboa. Na capital ocupou o cargo de Subdelegado do Procurador
Régio e em 1866 foi nomeado Administrador do Concelho de Grândola. Foi
eleito Vereador da Câmara Municipal de Grândola em 1869, depois de ter
passado por Torres Vedras e Abrantes onde desempenhou as funções de
Administrador do concelho. O casamento com Maria da Natividade Paes e
Vasconcelos, levou-o a fixar-se em Grândola onde permaneceu cerca de 50
anos. Da família de Jacinto Nunes, de raízes liberais, faziam parte António
Jacinto Fernandes, um dos fundadores do “Centro Escolar Democrático José
Jacinto”, Joaquim António Jacinto (1816-1906), médico e presidente da
Câmara Municipal de Tomar (1860-61) e João Jacinto Fernandes (1821-
1904), reputado comerciante, defensor da instrução popular e um dos prin-
cipais patronos da Associação de Escolas Móveis pelo método João de
Deus. Os ideais democráticos e valores que adotou vieram a granjear-lhe
relações de amizade com as maiores personalidades da sua geração, João
de Deus, Bernardino Machado, Guerra Junqueiro, com quem conviveu e
partilhou reflexões políticas, culturais e sociais. Enquanto exerceu as fun-
ções de Administrador de Abrantes, José Jacinto Nunes, foi visita assídua
da Azoia de Baixo e da Póvoa de Santarém, acompanhando Alexandre
Herculano, de quem era amigo, em incursões pela quinta de Vale de Lobos.
José Jacinto Nunes faleceu a 9 novembro de 1931 e a notícia surgiu na
primeira página dos jornais nacionais e regionais de maior tiragem. A casa
onde habitou foi mais tarde adquirida pela Câmara Municipal de Grândola
passando aí a funcionar os Paços do Concelho. Homem sempre intransi-
gente na defesa da terra que o acolheu, nunca esqueceu Pedrógão Grande
nem os seus conterrâneos. A sua obra é reconhecidamente relevante em
Pedrógão Grande mas, é em Grândola onde se radicou e permaneceu du-
rante a maior parte da sua vida que o seu legado é mais visível.

Atividade jornalística e política

Jacinto Nunes, verdadeiro exemplo de abnegação, foi um dos maiores
propagandistas republicanos colaborando em inúmeros jornais e publicações
académicas como a A Chrysalida, o semanário republicano, Evolução, e nos
jornais O Século, A Democracia, O Partido do Povo e noutros de natureza mais
regional. Para além dos artigos dispersos pela imprensa, escreveu o seu pri-
meiro opúsculo intitulado A Descentralisação em 1870, um dos seus princi-
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pais pensamentos políticos. Publicou a obra Reivindicações Democráticas,
uma seleção de artigos escritos em 1886, o Projecto do Código Administrativo
de 1894, o Relatório sobre a Questão Corticeira de 1905 e A Organisação
Administrativa e as Franquias Locaes de 1910.

A sua ação participativa na difusão do republicanismo, levou-o a fre-
quentar vários comícios e a integrar o primeiro Diretório do Partido Republica-
no, órgão de que fez parte em diversas ocasiões tendo em 1879 presidido à
respetiva Comissão de Propaganda. Candidatou-se a deputado em 1870,
mas apenas foi eleito em 1893, pelo círculo de Lisboa. A 1 de Janeiro de 1891
o Partido Republicano reuniu em congresso, de onde saiu um diretório cons-
tituído por Teófilo Braga, Manuel de Arriaga, Jacinto Nunes, Homem Cristo,
Bernardino Pinheiro, Magalhães Lima e Azevedo e Silva. O Diretório do Par-
tido encarregou-o de escrever um projeto de Código Administrativo, aprovado
no congresso realizado entre 5 e 7 de janeiro de 1891. Nas vésperas do
movimento revolucionário de 31 de janeiro de 1891, devido ao respeito e
consideração dos seus correligionários, foi incumbido de ir ao Porto na com-
panhia de Homem Cristo para tentar demover os futuros revoltosos. O mani-
festo/programa do Partido Republicano Português contou, igualmente, com a
participação de Jacinto Nunes. Em 1893 impulsionado pelo triunfo, inespera-
do, dos republicanos espanhóis nas eleições legislativas em Madrid, Jacinto
Nunes participou na “Conferência de Badajoz”, onde figuras de proa republi-
canas de ambos os países marcaram presença. A delegação espanhola, en-
tre os nomes mais sonantes, era composta por Nicolás Salmeron, Francisco Pi
y Margall e Manuel Ruiz Zorilla. Do lado português; Eduardo de Abreu, Teixeira
de Queirós, Sebastião de Magalhães Lima, Emídio Garcia, Horácio Ferrari,
Alves Correia, Feio Terenas etc. A inteligência de Jacinto Nunes foi alvo de
elevados elogios pelos seus pares, sendo proposto como candidato a deputa-
do, votado por unanimidade, na reunião da Comissão Municipal Republicana
de Alcácer do Sal em março de 1908. Magalhães Lima, proprietário do jornal
O Século, na obra Episódios da minha vida, publicada em 1923, afirmou que
no congresso do Partido Republicano português em 1909, apesar do já espe-
rado protagonismo de Afonso Costa, António José de Almeida e Bernardino
Machado, o primeiro a abrir caminho às ideias republicanas foi Jacinto Nunes.
Afonso Costa e José de Almeida, tiveram as mais importantes intervenções,
abordando politicamente os assuntos mais significativos e definindo as linhas
estratégicas que o Partido Republicano veio a seguir, mas houve outros ilus-
tres intervenientes que, a par destes dois dirigentes, tiveram a mesma
omnipresença e acabaram por marcar as intervenções do congresso, desde
logo, Jacinto Nunes e Bernardino Machado que se opuseram à via revolucio-
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nária decidida no congresso. Enquanto deputado às constituintes de 1911,
reconhecido pela sua intransigência na defesa dos ideais e causas de uma
sociedade mais justa, opôs-se à prisão dos seus inimigos políticos. Em 1919
foi eleito senador pelo Partido Republicano Liberal e, no ano seguinte, apre-
sentou uma proposta de amnistia para crimes políticos e religiosos, votada
favoravelmente. Em janeiro de 1922 voltou a defender a necessidade de con-
sagrar o “sufrágio feminino”, para a plena garantia do ideal republicano do
sufrágio universal. Recordamos, que aquando o discurso do artigo 1.º do pro-
jeto de lei eleitoral de 1913, Jacinto Nunes enviou à Mesa uma moção onde se
reconhecia o direito ao sufrágio universal de todos os cidadãos portugueses,
maiores de 21 anos, e que não estivessem judicialmente interditos, nem tives-
sem sofrido penas difamantes. De resto, um dos argumentos levantados para
a não consagração do sufrágio universal foi, precisamente, a questão do anal-
fabetismo literal, ou seja, a incapacidade de ler, escrever e contar da maioria
da população portuguesa. Partidário do princípio da descentralização admi-
nistrativa, a sua conduta pautou-se pela contínua defesa e promoção do Con-
celho de Pedrógão Grande e de Grândola.

A causa da instrução primária no concelho de Pedrogão Grande

Na segunda metade do séc. XIX, a esmagadora maioria do povo portu-
guês não frequentava a escola, não sabendo ler nem escrever. O ativismo
político republicano e o pendor cultural e iluminista da maçonaria colocaram a
educação e a questão do analfabetismo no centro do debate político e social.
Em 1863 havia uma escola de Latim em Pedrógão Grande, que permitiu a
alguns pedroguenses, descendentes de famílias mais abastadas, prossegui-
rem a vida académica e cimentarem conhecimentos. Talvez por isso, se expli-
que a proveniência de espíritos ilustrados, profundamente dedicados à sua
terra natal que viriam a apoiar em 1883 uma missão da Associação das Esco-
las Móveis pelo método de ensino de João de Deus. Neste período são várias
as figuras, oriundas deste território, com justificada projeção e notoriedade
nacional na vida pública, política e cultural, que ao aderirem às ideias políticas
emergentes da Revolução Francesa, contribuiriam para a instrução da popu-
lação pedroguense. No período que antecede a implantação da República, o
teor da correspondência recebida pela Câmara Municipal de Pedrógão Gran-
de é visivelmente elucidativo da preocupação do Dr. José Jacinto Nunes pela
causa da instrução primária. À época, deputado da nação, enviava frequente-
mente à Câmara Municipal, telegramas dando conta da necessidade de cria-
ção de escolas primárias e abertura de cursos noturnos para alfabetização de
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adultos. Consequentemente, as pretensões e combate político, particularmente,
do Dr. Jacinto Nunes tiveram eco junto das entidades governamentais. Em
1910, em plena campanha eleitoral, republicanos destacados como Jacinto
Nunes, Duarte Leite e Mendes Correia fizeram parte da comissão organizadora
de um Congresso Municipalista realizado no Porto. Jacinto Nunes há muito
que se empenhava e defendia esta questão de responsabilizar o poder local
pela instrução primária. No decorrer do ano de 1912 as dificuldades burocrá-
ticas no ensino mantinham-se ao ponto de criarem queixas pela demora na
criação de novas escolas e preenchimento de lugares vagos. A título de exem-
plo, no concelho de Pedrógão Grande havia pressão para que mais escolas
fossem criadas, porque as poucas que existiam, não possuíam condições
para receber os alunos do concelho. Em 1913 o Inspetor das Escolas Mistas
de Lisboa oficializou a criação de duas escolas no concelho de Pedrógão
Grande, sendo uma com sede no Escalos do Meio e outra em Castanheira de
Pera. O mesmo inspetor solicitou à Camara Municipal as providências neces-
sárias para que nada faltasse ao regular funcionamento das respetivas esco-
las, ficando estabelecido que a propriedade dos edifícios escolares, constru-
ção e despesas seriam da responsabilidade da Câmara Municipal. O deputa-
do Jacinto Nunes em 11 de fevereiro de 1914 alegava “O poder central não se
pode conformar com a emancipação dos municípios; quer conservar na sua
mão a tutela que, de resto, não serve senão para arranjar votos”. Contudo, a
maioria do povo português, ainda, vivia no estado moral e intelectual como
Jacinto Nunes afirmava “mercê duma educação, conjuntamente fradesca e
demolidora dos últimos tempos”. Os poderes locais não estavam preparados
para cumprir com os deveres que as suas novas funções exigiam.

A Associação das Escolas Móveis pelo método de João de Deus foi
fundada por Casimiro Freire, natural de Pedrógão Pequeno, em 1882. Esta
missão foi uma das medidas da República de combate ao analfabetismo, que
veio colmatar a ausência de instituições escolares em muitas zonas do país.
Ilustres personalidades oriundas de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera,
Figueiros dos Vinhos, Sertã, Avelar e Ansião, apoiaram esta missão e ajuda-
ram ao debate e disseminação deste método de ensino. Estes homens, imbu-
ídos do espírito da Maçonaria, impulsionaram a criação de muitas escolas
móveis, associações recreativas e as mais diversas atividades de
associativismo popular neste território. Neste concelho, estas escolas tiveram
o apoio de João Jacinto Fernandes, Jacinto Nunes e Silva Graça, naturais de
Pedrogão Grande. Jacinto Nunes, participou na elaboração dos seus Estatu-
tos, João Jacinto Fernandes, republicano, tio de Jacinto Nunes, tornou-se um
dos maiores patronos e Silva Graça através do jornal “O Século”, do qual foi
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proprietário e diretor, ajudou à divulgação da instrução popular. A primeira
missão da Associação das Escolas Móveis teve lugar em Castanheira de
Pera, concelho de Pedrógão Grande em 1882, financiada por António Alves
Bebiano, industrial e Visconde de Castanheira de Pera.

“Centro Escolar Democrático José Jacinto”

Entre 1875 e 1895, assistiu-se à abertura de inúmeras escolas oficiais e
centros escolares republicanos no País. Através do combate político, muitos
republicanos, pressionaram a tomada de decisão do estado para que fossem
aprovadas medidas legislativas relativas à Educação. A intervenção local, em
diferentes cidades e vilas portuguesas, foi apoiada pela Maçonaria que de-
senvolveu atividade filantrópica através da fundação de escolas primárias e
regência de cursos escolares. Manuel de Arriaga, Bernardino Machado e
Magalhães Lima, figuras maçónicas facilitaram a abertura de centros republi-
canos no nosso país, aproveitando as respetivas inaugurações para a realiza-
ção de comícios e sessões de propaganda política. Jacinto Nunes foi apoiado
por ilustres republicanos na questão do ensino, a exemplo; Bernardino Ma-
chado, que fez parte do Conselho Superior de Instrução Pública (1892), Ma-
galhães Lima, fundador do jornal O Século, (1880); Casimiro Freire, fundador
das escolas móveis, (1882), J. J. da Silva Graça, proprietário e diretor da
revista Illustração Portugueza (1903).

O Centro Escolar Democrático José Jacinto foi fundado pelos
pedroguenses residentes em Lisboa antes da proclamação da República. A
principal missão do Centro Escolar Democrático Jacinto Nunes era auxiliar a
instrução, mantendo a escola gratuita ou subsidiando outras neste território.
Durante muitos anos transitaram pelo Centro Democrático, alunos que eram
excedentários das escolas primárias ou que pelas suas idades já não as
poderiam frequentar. António Jacinto Fernandes, Bernardino António Jacinto,
estiveram na génese da instalação do Centro Democrático em Pedrógão Gran-
de, curiosamente, o primeiro, familiar da personalidade evocada. António Ja-
cinto Fernandes entregou na Câmara Municipal um pedido de licença para a
realização de obras no edifício onde foi instalado o Centro Escolar, situado
junto à igreja da Misericórdia num edifício envidraçado, com casa anexa para
habitação de professores. Em 1910 a revista Ilustração Republicana publicou
uma notícia divulgando que a comissão instaladora do Centro Escolar Demo-
crático José Jacinto solicitava a todos os pedroguenses que contribuíssem
para a sua concretização. No dia da inauguração Pedrógão Grande acolheu
um comício. A 27 de agosto de 1910 o jornal A Capital dava conta:
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“A inauguração do Centro Escolar Democrático José Jacinto e o co-
mício realizado pelo partido republicano deixaram de orelha murcha várias
criaturas que julgavam este povo tão subjugado ao quero e mando que a
imponência que qualquer d’estes actos assenta subiu lhes à cabeça e hoje
não há padre nem cacique que não desenhe ameaças, que não procure
ridicularizar o efeito moral que esta primeira jornada produziu no escravi-
zado povo d´esta villa. Pois não será com a violência, não será com pro-
messas do costume, não será deitando poeira nos olhos dos ingénuos que
Pedrogam deixará de caminhar para o futuro votando ao desprezo as figu-
ras que ate hoje lhe teem posto o pé no pescoço. Moveu-se uma guerra
surda para que este povo não ouvisse pela voz dos seus representantes o
estado da situação em que se encontra o país e a que o tem conduzido a
Monarchia. Moveu-se uma guerra surda à fundação da escola porque cer-
tamente o que se deseja é que o povo continue ignorante e a prova é que,
sendo esta terra sede do concelho, há mais de oito meses que a escola
official do sexo masculino se encontra fechada, sem que a grande influên-
cia dos políticos d’aqui se tenha posto em movimento, para remediar este
grande mal, que não admite delongas. Tudo isto o povo conhece, e no nosso
não há a menor dúvida que d’ora avante nem tudo serão facilidades, para os
que costumam empenhar o bordão do comando, porque as ovelhas até hoje
obedientes, serão surdas à sua voz, e senão haja em vista a figura ridícula
da tão falada contramanifestação. Que pobreza de caracter! que farçada!
Todos aqui sabem em que estado regressa o sól e dó quando vão abrilhantar
qualquer romaria. Pois o latão de vinho acaba de encher de patriotismo
aquellas almas, que marcham, dando vivas aos caciques. Uma vergonha!”.

Na sessão inaugural estiveram presentes ilustres paladinos do partido
republicano, não faltando, inevitavelmente, José Jacinto Nunes, António José
de Almeida, Augusto Barreto, José Cardoso, Bissaya Barreto e outras indivi-
dualidades.

O Centro Escolar Democrático José Jacinto passou a denominar-se “Be-
nemerência José Jacinto” em 1936. Apesar de manter os seus princípios fun-
damentais no auxílio à instrução, passou a almejar a benemerência e a prati-
car ações de solidariedade. Nos seus estatutos propunha-se, sempre que as
suas receitas o permitissem auxiliar a frequência escolar, contribuindo com
roupas, calçado, material escolar ou dinheiro. A instituição criou uma bibliote-
ca para a mocidade e adultos das escolas do concelho. Para levantar a moral
no seu meio realizava atividades lúdicas e cívicas, mantendo-se, porém, alheio
à atividade política. Apesar de continuar a exercer a sua atividade, a beneme-
rência de José Jacinto não consegui acompanhar a missão escolar.
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Questão da conservação concelhia, comarcã
e beneficiação de infraestruturas

Pedrógão Grande foi elevado à categoria de Comarca por decreto a lei a
15 de setembro de 1875, devendo-se este feito a João Jacinto e Dr. Joaquim
Jacinto, contudo, a vila sofreu um revés e perdeu o concelho e Comarca para
o concelho de Figueiró dos Vinhos em 1895. Nas vésperas destes aconteci-
mentos, Jacinto Nunes, tentou reverter a pendência da perda do concelho e
divisão judicial. As suas diligências nos vários domínios da gestão autárquica
foram sempre bastante consideradas pelos pedroguenses, sendo apresenta-
da a 3 de agosto de 1893 uma petição e testemunho público pelos mais
ilustres filhos da terra, reconhecidos que estavam pela relevante ação e servi-
ços prestados por Jacinto Nunes em defesa da questão da conservação
concelhia e Comarcã, ficando registado em ata da Câmara de Pedrógão Gran-
de a seguinte menção “e mui especialmente pela atitude que tomou atacando
na Câmara dos Deputados um projeto apresentado pelo deputado natural da
Castanheira de Pera, João Alves Bebiano, que apesar de ser considerado
filho deste concelho não duvidou em promover a decapitação d’elle”. O assun-
to prendia-se, naturalmente, pela reivindicação da freguesia de Castanheira
de Pera que há muito pretendia a autonomia do concelho de Pedrógão Gran-
de. Jacinto Nunes, advogou na defesa do interesse de Pedrógão Grande e,
por isso, alguns ilustres pediram um voto de louvor “aquelle tão prestante
cidadão, que apezar de longe da sua terra natal não a olvidou, todavia, e antes
tão espontaneamente se prestou a advogar a nossa cauza patenteando assim
nobres e generozos sentimentos de amor pátrio”. Os desígnios do concelho
ficariam marcados por esta circunstância visto que, apenas, em 1898, o con-
celho foi restituído, permanecendo a Comarca no concelho vizinho até aos
dias de hoje.

A beneficiação de infraestruturas no concelho, também mereceu a aten-
ção de Jacinto Nunes como a reconstrução do Pontão da Ribeira de Pera no
Mosteiro em 1915. Neste último caso, incentivou a Câmara Municipal a
disponibilizar uma verba para a concretização das obras, responsabilizando-
se o próprio pelo excesso de despesa além da quantia orçada. Sempre que
necessário, era solicitada a sua colaboração para apreciação de assuntos
jurídicos como foi o caso da reparação da estrada do Cabril em que os conce-
lhos de Pedrógão Grande e o recentemente criado da Castanheira de Pera,
discordavam quanto às responsabilidades das despesas. Jacinto Nunes,
manteve sempre uma constante preocupação pela melhoria das condições
de vida e interesses da população pedroguense, patrocinando várias institui-
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ções, nomeadamente, a Misericórdia de Pedrogão Grande com avultadas
ofertas para a construção do Hospital da Misericórdia, coadjuvado por outras
forças vivas locais e beneméritos. Em virtude dos últimos factos ocorridos e
implantação da República, foi proposto e aprovado pela Comissão Municipal
Republicana, em sessão extraordinária do dia 15 de outubro de 1910, a atri-
buição do nome “Doutor Jacinto Nunes” à rua do Encontro, sita nesta vila.
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MUNICÍPIO DE TORRES NOVAS

Humberto da Silva Delgado (1906-1965)

Gabriel Feitor*

Humberto da Silva Delgado nasceu em 15 de Maio de 1906 na aldeia de
Boquilobo, Brogueira, Torres Novas. Frequentou o Colégio Militar e a Escola
do Exército, especializando-se em Artilharia. Foi contudo na aeronáutica que
fez carreira. Em 1928 conclui o curso de oficial piloto aviador; em 1936 conclui
o curso de Estado-Maior; em 1942 é o representante do Ar nas negociações
das bases dos Açores com os ingleses; dois anos mais tarde é nomeado
diretor-geral do Secretariado da Aviação Civil; e em 1945 funda a aeronáutica
civil portuguesa, empresa de Transportes Aéreos Portugueses – TAP, com a
criação das primeiras ligações aéreas a Angola e Moçambique.

Em 1952 foi nomeado adido militar em Washington e representante mili-
tar na NATO, depois de uma experiência no Canadá. A experiência profissio-
nal nos Estados Unidos da América e o contacto com as instituições democrá-
ticas fá-lo revisitar e rever alguns valores que o fizeram alinhar no tenentismo
apoiante do 28 de Maio de 1926.

É por iniciativa do grupo da oposição republicana do Porto, de António
Sérgio e Henrique Galvão que Humberto Delgado, em 1958, candidata-se à
presidência da República. Não se julgue que de início a sua candidatura foi
consensual. A oposição republicana de Lisboa agrupada no Directório
Democrato-Social já tinha sondado algumas figuras destacadas, como o antigo
ministro da República Eduardo Santos Silva ou Jaime Cortesão; e os comunis-
tas haviam optado pelo histórico republicano Cunha Leal mas, após recusa
deste, acabaram por escolher Arlindo Vicente. Ambos os sectores tinham muitas
dúvidas acerca de Delgado devido ao seu passado, contudo, à medida que a
candidatura avança, a unanimidade de apoios foi-se estabelecendo. Desde
logo, ficara célebre a frase proferida por si na sessão de apresentação da candi-
datura no café “Chave de Ouro”, em Lisboa, em resposta ao que faria com
Salazar caso ganhasse: “obviamente, demito-o”. Estava lançado o mote.

A campanha feita ao estilo americano mobilizou milhares de portugue-
ses numa impressionante avalanche de esperança democrática, que resultou
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na desistência do candidato do Partido Comunista Português, Arlindo Vicente,
com a assinatura do Pacto de Cacilhas. Mas o regime prontamente mobilizou-
se para a fraude eleitoral, tendo os resultados oficiais dado a vitória ao candi-
dato da União Nacional, Américo Tomás. No entanto, o distrito de Santarém foi
onde o general obteve o melhor resultado nacional, vencendo nos concelhos
de Alcanena, Alpiarça, Almeirim, Cartaxo, Rio Maior e Santarém. No concelho
de Torres Novas, venceu nas freguesias de Zibreira, Ribeira Branca e
Brogueira, sua naturalidade.

O rescaldo das eleições proporcionou alguns movimentos grevistas e de
protesto assim como a organização de estruturas oposicionistas, como o Mo-
vimento Nacional Independente, do qual Humberto Delgado fora chefe.

Na sequência da organização da vinda a Portugal do deputado trabalhis-
ta e fundador do Serviço Nacional de Saúde Britânico Aneurin Bevan, em
1958, que resultou na prisão de António Sérgio, Jaime Cortesão, Mário de
Azevedo Gomes e Vieira de Almeida, Delgado foi alvo de um processo disci-
plinar, o que o levou a refugiar-se e pedir asilo político na Embaixada do Brasil
em 1959.

No exílio, Delgado estabelece contactos com os oposicionistas portugue-
ses do exterior e com o governo republicano espanhol exilado, bem como
participa e assume responsabilidades políticas nas ações da tomada do navio
Santa Maria (1961) e no assalto ao quartel de Beja (1961-2), para o qual entra
clandestinamente em Portugal.

Do Brasil, após uma passagem pela Checoslováquia, fixa-se na Argélia,
em 1963, onde toma contacto com Frente Patriótica de Libertação Nacional e
assume a chefia do seu órgão diretivo, a Junta Revolucionária Portuguesa.
Humberto Delgado e mais um grupo cisionista da Frente Patriótica funda em
1965 a Frente Portuguesa de Libertação Nacional.

Em 13 de Fevereiro de 1965, atraído por um suposto encontro com ofici-
ais do Exército oposicionistas, Humberto Delgado e a sua secretária, a brasi-
leira Arajarir de Campos, são assassinados pela PIDE. Os corpos são encon-
trados apenas em Abril, na zona de Villanueva del Fresno. Em 1990 Delgado
é promovido a marechal da Força Área a título póstumo e os seus restos
mortais são transferidos para o Panteão Nacional. E em 15 de Maio de 2016,
o Governo atribui o nome de Humberto Delgado ao Aeroporto de Lisboa.

Quer a sua coragem e abnegação à causa da Liberdade, quer o cobarde
assassinato orquestrado pelo regime tiveram repercussões internacionais,
sendo o “general sem medo” reconhecido mundialmente dessa forma.
Humberto Delgado foi um marco do século XX e está indelevelmente ligado
não só à história de Torres Novas como da região e, sobretudo, do país.
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MUNICÍPIO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Maria Benedita Mouzinho
de Albuquerque Faria de Pinho

[1865-1939]

Miguel Portela*

Maria Benedita Mouzinho de Albuquerque Faria de Pinho filha do dr.
Diogo de Faria Pinho Vasconcellos Soares d’Albergaria1 e de D. Maria do
Amparo Mouzinho de Albuquerque nasceu na vila de Figueiró dos Vinhos em
5 de abril de 1865, tendo sido batizada nessa vila em 8 de maio desse ano.2

Descendente de uma distinta família aristocrática Leiriense3 Maria
Benedita granjeou uma cuidada e apurada educação cultivando as línguas
clássicas e modernas. Conviveu com inúmeros escritores, poetas, pintores e
jornalistas do seu tempo que frequentavam a casa de sua família em Leiria -
cidade que a viu crescer, e de muitas outras personalidades do panorama
político e das artes em Portugal.

Com a idade de 17 anos, Maria Benedita contraiu matrimónio na Sé
Catedral de Leiria, em 1 de julho de 1882, com Joaquim Lúcio Lobo, tenente

1 Diogo de Faria Pinho Vasconcellos Soares d’Albergaria nasceu nesta vila de Figueiró em 8 de
novembro de 1840, tendo sido uma das mais marcantes personalidades do século XIX do distrito de
Leiria tendo exercido os cargos de advogado, administrador dos concelhos de Figueiró dos Vinhos,
Alcobaça e Leiria, administrador da Real Casa da Nazaré, vereador da câmara de Leiria, comissário
de polícia, agente do Ministério Público no tribunal administrativo, professor, político e jornalista in
PORTELA, 2020, p. 19.
2 A.D.L., Livro de Batismos de Figueiró dos Vinhos [1860-1867], Dep. IV-34-A-3, assento n.º 47, fls.
15v-16, publicado in PORTELA, 2020, p. 19.
3 Seu avô paterno Manuel José de Pinho Soares de Albergaria obteve em 17 de dezembro de 1864
carta de título de Barão do Salgueiro em sua vida, pelos serviços por “elle prestados no paiz, não só
a favor da restauração das liberdades pátrias, mas tambem na carreira da Magistratura Judicial; e
Querendo no mesmo tempo Dar-lhe um testemunho authentico da Real consideração em memoria da
honra que lhe coube de Me hospedar e á Rainha Minha muito amada e presada Esposa, na sua casa
na cidade de Leiria, quando no anno próximo passado visitei a cidade do Porto, e outros pontos do
Reino”, vd. A.N.T.T., Registo Geral de Mercê de D. Luís I, Livro 11, fls. 36-36v.
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de engenharia, filho do capitão reformado João Lúcio Lobo e de D. Lúcia
Cândida Rodrigues Lobo.4

Antes da Primeira República, Maria Benedita Mouzinho de Albuquerque
Faria de Pinho afirmou-se como uma lutadora de causas cívicas e dos direitos
das mulheres, muito em particular do direito ao voto e ao divórcio de que foi
grande impulsionadora e fervorosa apoiante com Ana de Castro Osório. Em
23 de março de 1909, numa carta redigida a Ana de Castro Osório, afirmava
que “Não podemos manter-nos tanto na sombra, se queremos fazer alguma
coisa. Creio firmemente no triumfho da nossa causa (…) mas a hora é de lucta,
de sacreficio e de trabalho” (Portela, 2017, pp. 206-207).

Juntamente com Cristina Torres dos Santos (Vaquinhas, 2016), Maria
Benedita participou com alegria e entusiamo numa manifestação noturna de
apoio à República que ocorreu em 6 de outubro de 1910 na Figueira da Foz.5

Com a implantação da República, e após a aprovação da lei do divórcio6 viu o
seu casamento com Joaquim Lúcio Lobo ser oficialmente dissolvido em 1911.7

Por convite de Bernardino Machado foi Maria Benedita convocada como
sócia a compareceu em 27 de fevereiro de 1909 na aprovação dos estatutos
da Liga Republicana das Mulheres Portugueses e da eleição dos corpos ge-
rentes, tendo secretariado a assembleia geral que assinalou essa fundação
(D’Armada, 2010, p. 142). Pouco tempo depois, em abril de 1909, iniciou-se a
publicação da revista A Mulher e a Criança da comissão dirigente e proprietá-
ria constituída por Ana de Castro Osório, Maria Benedita Mouzinho de
Albuquerque Pinho e Fausta da Gama cujo objetivo era tratar de “questões
político-sociais, históricas e educativas, sobretudo da mulher e da criança”8.

4 A.D.L., Livro de Casamentos de Leiria [1871-1883], Dep. IV-35-A-21, assento n.º 14, fls. 189-189v.
O periódico O Districto de Leiria, n.º 14 de 2 de julho de 1882, p. 3, noticiou este enlace da seguinte
forma: “Contrahiram hontem os laços do matrimónio o sr. Joaquim Lucio Lobo, digno tenente
d’Engenheiros e a ex.ma sr.ª D. Maria Benedicta Mousinho de Faria Pinho. S. Ex.as partiram pouco
depois para Lisboa e seguem para o Faial no próximo paquete. Aos jovens recem casados desejamos
perpetua lua de mel”.
5 “Na manifestação da madrugada conduzia a bandeira da Republica a sr.ª D. Maria Benedicta
Mousinho de Albuquerque, da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas” in O MUNDO, 1910, p. 4.
D’ARMADA, 2010, p. 214.
6 Lei do divórcio aprovada por decreto em 3 de novembro de 1910.
7 A.D.L., Livro de Casamentos de Leiria [1871-1883], Dep. IV-35-A-21, assento n.º 14, fls. 189-189v,
averbamento “Por sentença de dezassete de maio de mil novecentos e onze, proferida no Juizo de
Direito desta comarca, cartório do primeiro oficio, que transitou em julgado, foi decretado o divorcio
definitivo. Alcobaça, vinte e sete de junho de mil novecentos e onze. Eliseu. Conferida. Está conforme.
Leiria, 22 de agosto de 1924. O Conservador (assinatura)”.
8 A Mulher e a Criança, 1909-1911.



55

Foi dirigente da comissão feminina “Pela Pátria” em 1914 – considerada
uma das primeiras instituições formada com o objetivo de conceber uma ban-
deira para os soldados –, da qual foi também co-fundadora com Ana Augusta
de Castilho, Ana de Castro Osório e Antónia Bermudes. Porém, tal objetivo
não tendo sido possível alcançar, levou à mobilização de um número signifi-
cativo de mulheres para a assistência aos soldados que se achavam mobili-
zados em combate durante a Primeira Guerra Mundial, sobretudo com a reco-
lha de lã e fabrico de agasalhos para eles (Lousada, 2011, p. 676; Monteiro,
2016, p. 114).

Em 8 de fevereiro de 1915 a comissão feminina “Pela Patria” constituída
por Ana Castilho, Antónia Bermudes, Maria Benedita e Ana de Castro Osório
divulgou no primeiro número da revista A semeadora o propósito das suas
causas em que apelavam à adesão de todas as mulheres portuguesas para a
angariação de donativos e trabalhos para os soldados que combatiam pela
honra e autonomia da pátria.9 Em 1916 Maria Benedita surge como uma das
fundadoras da Cruzada das Mulheres Portuguesas cuja direcção ficou asse-
gurada pela sua amiga Eliza Dantas Machado, esposa do então presidente
da República Portuguesa Bernardino Machado (Lousada, 2011, p. 676).

Maria Benedita Mouzinho de Albuquerque Faria de Pinho foi uma insig-
ne tradutora, escritora, romancista, poetisa, ativista feminista, propagandista e
militante republicana do século XX (Portela, 2017, pp. 206-207). Na sua épo-
ca foram muito apreciadas as obras que traduziu de autores russos e france-
ses granjeando as melhores críticas e menções nos muitos jornais e revistas
que participavam as mais diversas edições. Em 1909 foi publicada a tradução
da obra Uma viagem ao pólo: romance de aventuras de Hector Fleischmann
(1909)10 e do folhetim As duas vidas11 de Paul e Victor Margueritte na revista A
Mulher e as Crianças e em 1911 foi editada a tradução da obra A sonata de
Kreutzer de Liev Tolstoï (1911) que veio a ser reimpressa em 1916. Seguiu-se
a tradução de Deus e o Diabo do escritor Afonso Karr (1912) e do Tratado de
civilidade e de etiqueta12 da Condessa de Gencé (1912) ambas editadas em
1912 e a tradução de Paixão criminosa de Raul de Morfontaine (1914) editada
em 1914.

9 A Semeadora, 1915, pp. 1-2.
10 Veja-se a notícia desta edição in Diario Illustrado, 1909, p. 3.
11 A Mulher e a Criança, 1909, pp. 14-16. Estra tradução estendeu-se até 1910.
12 Em 1922 foi publicada uma nova tradução Gencé, 1922.
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Ao mesmo tempo destacava-se como escritora e romancista com as obras
Marina: romance passional (Pinho, 1912)13 e O Vagabundo (Pinho, 1913)14

publicadas em 1912 e em 1913, respetivamente. Em 1915 publicou um con-
junto de pequenos contos a que chamou “As Andorinhas” cuja receita reverteu
a favor da comissão feminina “Pela Pátria” (Pinho, 1915)15. Em 1922 viu ser
editado o seu romance Sonho desfeito (Pinho, 1922).

Desde os primeiros anos do século XX que a participação de Maria
Benedita se evidenciou de forma bastante expressiva na sociedade portugue-
sa, quer redigindo artigos de caráter feminista e republicano para revistas e
jornais, destacando-se alguns dos seus poemas e textos evocativos nas revis-
tas A semeadora16 e A Mulher e a Criança17, quer publicando novas obras
literárias. Em 15 de agosto de 1917 a revista A semeadora registava a respeito
desta escritora que “Maria Benedita Mousinho de Albuquerque Pinho, que
deu á Comissão «Pela Patria» tanto do seu coração, do seu trabalho e da sua
ardente alma de patriotra, encontrando-se afastada agora, por doença, do
trabalho activo, mas sempre ao nosso lado pelo coração e pelo pensamen-
to”.18 Apesar dos seus problemas de saúde nunca deixou de escrever pelo
que em 29 de dezembro de 1923 a Ilustração Portugueza19 anunciava a sua

13 Este livro foi acabado de escrever em 15 de maio de 1905 e foi dedicado a D. António de Chatillon,
primo da autora. “A sr.ª D. Maria Benedita Mousinho d’Albuquerque Pinho deu-nos recentemente um
interessante romance intitulado Marína, primorosamente feito. É uma historia de mulher, palpitante de
interesse, que um casamento desproporcionado arrasta a algumas leviandades, que resgata depois
por uma nobre e bela compreensão da vida no que ela tem de mais nobre: – o dever. A ilustre escritora
afirma cada novo trabalho literário a sua incontestável superioridade intelectual”, vd. Ilustração
Portugueza,1912, p. 24.
14 Na Ilustração Portugueza foi publicada uma foto da autora com a seguinte legenda: “A distinta
escritora sr.ª D. Maria Mousinho d’Albuquerque, autora do novo livro Vagabundo que acaba de ser
publicado obtendo um favorável exito” in Ilustração Portugueza,1913, p. 96.
15 Teve esta obra uma segunda edição em 1925.
16 A Semeadora, 1915-1918. Escreveu o poema “Soldados portugueses” publicado em 15 de agosto de
1917, in A Semeadora, 1917, p. 4; o poema “Flores de Portugal” in A Semeadora, 1917, p.  3. Coube
a esta escritora redigir, em 22 de novembro de 1917, um texto evocativo a D. Mariana Osório de Castro,
mãe da sua amiga Ana de Castro Osório que havia entretanto falecido in A Semeadora, 1917, p. 1.
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desse ano A Mulher e a Criança, 1910, p. 3.
18 A Semeadora, 1917, p. 4.
19 Ilustração Portugueza,1923: 894, “As Rosas do Menino Jesus, por D. Maria Mousinho de Albuquerque.
Com ilustrações de Mily Possoz, deu á estampa a Lusitania Editora, da Rua do Arco do Limoeiro, um
conto do Natal, intitulado As Rosas do Menino Jesus e devido á pena da sr.ª D. Maria Benedita
Mousinho de Albuquerque Pinho. Obedecendo a um nobre pensamento moral e educativo, a ilustre
autora imaginou uma linda historia, impregnada do espirito de caridade, e que pode e deve colocar-se
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mais recente obra, As Rosas do Menino Jesus (Pinho, 1923) com ilustrações
da artista plástica Mily Possoz20 que mereceu rasgos elogios nessa época.

Maria Benedita Mouzinho de Albuquerque Faria de Pinho faleceu em
Lisboa, em 12 de janeiro de 1939, na casa onde residia, situada na rua Ferreira
Borges, 27.21

Fontes

Arquivo Distrital de Leiria – Livro de Casamentos de Leiria [1871-1883], Dep. IV-35-A-21.
Arquivo Nacional Torre do Tombo – Registo Geral de Mercê de D. Luís I, Livro 11.
Arquivo Nacional Torre do Tombo – 5.ª Conservatória do Registo Civil de Lisboa,

Livro de Óbitos n.º 74, Cx. 1303.

A Mulher e a Criança. Orgão da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas. Lisboa:
Typ. de Francisco Luiz Gonçalves. [1909-1911]. Ano I, n.º 1 de abril de 1909. Ano
II, n.º 13 de junho de 1910.

A semeadora. Propriedade da «Emprêsa de Propaganda feminista e defêsa dos
direitos da mulher». Lisboa: Empresa de Propaganda Feminista e Defesa dos
Direitos da Mulher, [n.º 1, 15 de julho 1915 - n.º 36, dezembro 1918]. Ano 3.º, n.º 26
de 15 de agosto de 1917; Ano 3.º, n.º 27 de 15 de setembro de 1917; Ano 3.º, n.º 30
de 30 de dezembro de 1917.

Diario Illustrado. Ano 39.º, N.º 12.910, de 24 de julho de 1909.
Ilustração Portugueza. 2.ª Série, n.º 332, de 1 de julho de 1912.
Ilustração Portugueza. 2.ª Série, n.º 387, de 21 de julho de 1913.
Ilustração Portugueza. 2.ª Série, n.º 932, de 29 de dezembro de 1923.
O Mundo. Ano X, n.º 3572, de 9 de outubro de 1910.
O Occidente. Revista Illustrada de Portugal e do Estrangeiro. Ano 36.º, XXXVI Vol-

ume. N.º 1227, de 30 de janeiro de 1913.

Bibliografia

D’Armada, Fina (2010). As mulheres na implantação da República: de Angelina Vidal
1880 a Carolina Beatriz Ângelo 1911. Lisboa, Ésquilo – Edições & Multimédia.

Fleischmann, Hector (1909). Uma viagem ao pólo: romance de aventuras. Tradução
de Maria Benedita Mousinho de Albuquerque Pinho. Lisboa, A Editora.

nas mãos de todas as crianças. A edição é muito atraente e sugestivos os desenhos da distinctissima
artista que a ilustrou. A. de A.”.
20 Sobre Mily Possoz veja-se, Mendes, 2010.
21 A.N.T.T., 5.ª Conservatória do Registo Civil de Lisboa, Livro de Óbitos n.º 74, Cx. 1303, registo n.º
53, fl. 27.



58

Karr, Alphonse (1912). Deus e o Diabo. Tradução de Maria Benedita Pinho. Coleção
Horas de Leitura. Lisboa, Guimarães e C.ª – Editores.

Gencé, Condessa de (1912). Tratado de civilidade e de etiqueta. Nova edição revista
e corrigida por Maria Benedicta Pinho. Lisboa, Guimarães & Ca.

Idem (1922). Tratado de civilidade e de etiqueta. 7.ª Edição. Revista e corrigida por
Maria Benedicta Pinho. Lisboa, Editora Guimarães & Ca.

Lousada, Isabel (2011). “Pela Pátria: A Cruzadas das Mulheres Portuguesas (1916-
-1938)”. XIX Colóquio de História Militar – 100 anos de regime republicano: políticas,
rupturas e continuidades. Comissão Portuguesa de História Militar – Ministério da
Defesa Nacional, pp. 667-688.

Mendes, Maria Pilar Antunes (2010). Mily Possoz, 1888-1968: Percurso e Afirmação
de uma Artista no Modernismo Português. Dissertação de Mestrado em Arte,
Património e Teoria do Restauro. Lisboa, Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa.

Monteiro, Natividade (2016). “Mulheres Portuguesas em Tempo de Guerra (1914-
-1918)”, in Nação e Defesa n.º 145, pp. 109-121.

Morfontaine, Raul de (1914). Paixão criminosa. Tradução de Maria Benedita Pinho.
Lisboa, Guimarães & Ca.

Pinho, Maria Benedita Mousinho de Albuquerque (1915). As Andorinhas. Il. Edição
oferecida pela autora à comissão femenina «Pela Patria». Lisboa, Imprensa de
Manuel Lucas Torres.

Idem (1923). As Rosas do Menino Jesus: conto do Natal. Il. Mily Possoz. Lisboa,
Lusitania Editora.

Idem (1912). Marina. romance passional. Lisboa, Cernadas & c.ª – Livraria Editora.
Idem (1913). O Vagabundo. Lisboa, Livraria Guimarães.
Idem (1922). Sonho desfeito. Lisboa, Guimarães & Ca.
Portela, Miguel (2020, 31 de março). “O Dr. Diogo de Faria Pinho Vasconcellos

Soares d’Albergaria [1840-1901] – parte 1", in O Ribeira de Pera, II Série, N.º 203,
p. 19.

Idem (2017). Figueiró dos Vinhos - 8 Séculos de História: Passado. Presente. Futuro.
Coleção Tempos & Vidas –  41, Figueiró dos Vinhos, União das Freguesias de
Figueiró dos Vinhos e Bairradas e Textiverso.

TOLSTOÏ, Leão (1911). A sonata de Kreutzer. Tradução de PINHO, Maria Benedita.
Lisboa, Guimarães & Ca.

Idem (1916). A sonata de Kreutzer. Tradução de PINHO, Maria Benedita. 2.ª Edição.
Lisboa, Guimarães & Ca Editores.

Vaquinhas, Irene (2014). “Uma aprendizagem da cidadania. Os tempos de juventude
de uma republicana singular: Cristina Torres dos Santos (1891-1921)”, in Revista
de Escritoras Ibéricas, 2, pp. 91-119.



59

* Sobre o autor

Miguel Portela desenvolve investigação em torno da História da região Norte
do distrito de Leiria. Tem várias obras publicadas assim como artigos científicos
sobre variadíssimos temas da História de Portugal. Publica regularmente em diver-
sos periódicos da imprensa regional da Estremadura, Beiras e Alentejo.

Retrato de Maria Benedita Mouzinho de Albuquerque Faria de Pinho, em 1912.
Fonte: Ilustração Portuguesa, n.º 332. 1 de Julho de ,1912, p. 24.



60



61

MUNICÍPIO DA LOURINHÃ

D. Amélia da Quinta do Perdigão

Teresa Faria de Sousa* 1

D. Amélia da Misericórdia da Silva Rego, que por via dos casamentos
usou os apelidos Bordalo e Coutinho mas, na memória colectiva, ficou conhe-
cida como D. Amélia da Quinta do Perdigão. Este trabalho pretende dar a
conhecer a primeira mulher com nome de rua na Lourinhã, para além de ter
sido proprietária de vasto património agrícola na Lourinhã, foi a primeira pre-
sidente da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Lourinhã.

D. Amélia foi batizada a 28 de fevereiro de 1859, na Igreja Paroquial de
Nossa Senhora da Conceição de Moita dos Ferreiros. Tinha nascido, naquela
localidade, a 24 de janeiro de 1859 , filha legítima de José Ferreira da Silva
Rego e de Joaquina da Anunciação, natural da Lourinhã.

Os avós paternos eram José Ferreira da Silva Rego e Maria dos Anjos e
os avós maternos Francisco Henriques e Maria do Carmo.

Foram padrinhos de batismo de D. Amélia: Daniel Henriques d’ Almeida
e José Henriques d’Almeida, tios maternos.

D. Amélia da Misericórdia Almeida Rego, com 18 anos, empregada em
governo doméstico, casou a 17 de janeiro de 1877 na Igreja Paroquial de
Nossa Senhora da Conceição do Lugar de Moita dos Ferreiros, concelho da
Lourinhã, Patriarcado de Lisboa, com Adolpho Ernesto Bordalo, de 27 anos,
solteiro, guarda-livros, natural de Lisboa, batizado na Paróquia de S. Nicolau
e morador na Quinta do Perdigão, filho legítimo de Joaquim José Bordalo e de
D. Clementina Affonso Bordalo.

Deste casamento, D. Amélia teve quatro filhos:
– FRANCISCO, Batizado aos 7 dias janeiro do mês de 1878, na Igreja

Paroquial de S. Lourenço dos Francos; nasceu no dia 3 do mês de dezembro
do ano de 1877. Foi padrinho Francisco Romeyro da Fonseca;
1 Agradecimentos: Câmara Municipal da Lourinhã; Maria Eduarda Correia Garcia; Dra Fátima Quintans;
D. Maria dos Remédios Guizado de Carvalho (memória); D. Maria Helena Perdigão Silva; Direção e
técnicos da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Lourinhã; Eng. Damas Antunes; Dra Cândida Pereira;
Técnicos do Arquivo Municipal da Lourinhã.
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– ADOLFO, Batizado aos 9 dias do mês de dezembro do ano de 1878, na
Igreja Paroquial de S. Lourenço dos Francos. Nasceu no dia 19 do mês de
novembro. Foram padrinhos o avô materno: José Ferreira da Silva Rego e a
tia: Maria da Conceição Almeida Rego;

– MARIA, Batizada a 30 de junho de 1880, na Igreja Paroquial de S.
Lourenço dos Francos; nasceu a 23 de junho desse ano. Foram padrinhos os
avós paternos: Joaquim José Bordalo e D. Teresa Clementina Affonso;

– JOAQUIM, Imposição dos Santos óleos aos 17 dias do mês de janeiro,
do ano de 1883, na Igreja Paroquial de S. Lourenço dos Francos, já tinha sido
batizado em casa pelo Reverendo Presbítero António Pinto Leite, por se achar
em perigo quando nasceu a 9 do mês de setembro de 1882. Foram padrinhos
Francisco Romeyro da Fonseca e Maria da Conceição da Silva Rego.

Após morte acidentada do primeiro esposo, casou-se em segundas núp-
cias a 17 de outubro de 1891, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da
Anunciação da Vila da Lourinhã,com Jayme Pereira Coutinho, usando o nome
de Amélia da Misericórdia Rego Bordalo. Ele de 32 anos, solteiro, proprietário,
batizado na freguesia de Nossa Senhora da Purificação de Aveiras de Cima,
concelho de Azambuja, paroquiano da Lourinhã, onde residia, filho de António
Pereira Coutinho e de Dona Quitéria de Jesus Pereira Coutinho.

Ela de 32 anos de idade, proprietária, moradora na Quinta do Perdigão.
Foram testemunhas e presentes o Visconde e a Viscondessa de Palma
d’Almeida e o excelentíssimo Senhor Doutor Joaquim de Jesus Lopes, casa-
dos, proprietários e moradores nesta vila.

Deste segundo casamento nasceram três filhos:
– ANTÓNIO, Batizado aos 18 de outubro de 1892, na Igreja Paroquial de

S. Lourenço dos Francos, nasceu a 30 de agosto deste ano, foi padrinho
Visconde José Henriques Palma de Almeida e sua esposa a Viscondessa
Palma d’ Almeida;

– JOSÉ, Batizado aos 30 de agosto de 1894, na Igreja Paroquial de S.
Lourenço dos Francos, nasceu a 4 de outubro de 1893, foi padrinho Doutor
Joaquim de Jesus Lopes e D. Maria José Costa Palma de Almeida;

– JAYME, batizado a 30 de agosto de 1901 na Igreja Paroquial de S.
Lourenço dos Francos, nasceu a 31 do mês de Maio, foi padrinho Julio Augusto
Cândido de Menezes e Joaquim José Bordalo assina o assento de batismo.

D. Amélia foi proprietária de vasto património a saber: Quinta do Perdi-
gão, Quinta do Rol e as Duas Quintas localizadas em Ribeira de Palheiros

A gestão patrimonial merece um estudo mais aprofundado, mas da leitu-
ra de escritura de divisão de bens, datada de 10 de setembro de 1900, ato
ocorrido no Cartório Notarial da Lourinhã, no qual estiveram presentes Jayme
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Pereira Coutinho e sua esposa D. Amélia d’ Almeida Rego Coutinho, Adolpho
Bordalo, solteiro, Joaquim José Bordalo e esposa D. Aida Pereira Coutinho
Bordalo, todos proprietários e residentes na Quinta do Perdigão.*

A Quinta do Perdigão foi formada pelo testador, Francisco Romeyro da
Fonseca, falecido em 1892 pela aquisição de várias propriedades, havendo à
época, ainda na comarca de Caldas da Rainha a competente ação de reivin-
dicação, mas entrando desde já na administração desses bens D. Amélia e os
seus filhos do primeiro casamento.

Devido às disposições testamentárias foi partilhada a Quinta do Perdi-
gão, sendo o legado do falecido Adolfo Armando Bordalo, representado por
D. Amélia d’ Almeida Rego Coutinho e por seus filhos Adolfo Armando Bordalo
e Joaquim José Bordalo, sendo que Francisco Bordalo tinha falecido na África
Portuguesa, “há pouco mais ou menos 1 ano”, sua parte na herança foi entre-
gue ao seu padrasto Jayme Pereira Coutinho. A quinta foi partilhada da se-
guinte forma: metade para D. Amélia um sexto para cada um dos três filhos, a
filha, Maria foi constituída legítima herdeira em outros bens.

D. Amélia fica na posse da Quinta do Perdigão, da Quinta do Rol e das
Duas Quintas em Ribeira dos Palheiros, sublinhe-se que a Quinta do Rol foi
adquirida por Francisco Romeyro da Fonseca e as Duas Quintas por D. Amélia.
Desta escritura consta uma listagem significativa de diversas propriedades que
eram adjacentes à Quinta do Perdigão correspondendo a um vasto património.

No entanto, neste trabalho sublinhamos o papel que assumiu na funda-
ção da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Lourinhã (CCAML) pois a 23 de
novembro de 1912 deu-se o primeiro passo para a sua constituição, através
de assinatura de escritura pública no Cartório Notarial da Lourinhã. Esta asso-
ciação agrícola assumia a forma de sociedade cooperativa de responsabili-
dade solidária ilimitada.

Neste ato estiveram presentes 14 sócios, à frente dos quais se encontra-
va D. Amélia d’ Almeida Rego Coutinho. Uma mulher, a assumir a presidência
duma instituição com estas características, seria algo inusitado. Todos os só-
cios fundadores tinham de ser membros do Sindicato Agrícola da Lourinhã
cujo alvará datava de 22 de Julho de 1910.

A 27 de novembro de 1912 tomou posse a primeira direção, assumindo a
presidência D. Amélia do Rego Coutinho, Marcos José Gomes nas funções de
secretário e José Agnelo do Rosário e Silva com a função de tesoureiro.

Após este ato a CCAML teve alvará datado de 28 de dezembro de 1912,
assinado por Manuel de Arriaga, Presidente da República, ao que se seguiu
a aprovação pela Junta de Crédito Agrícola e a publicação dos estatutos em
Diário do Governo de 16 de janeiro de 1913.
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Dos estatutos destacamos que os sócios tinham de ser solventes, hones-
tos e trabalhadores e dividiam-se em três grupos: fundadores – subscritores
dos estatutos, ordinários e adjuntos (estes últimos exploravam a terra na con-
dição de rendeiros ou meeiros).

D. Amélia encabeçava um grupo de proprietários da Lourinhã, pois tinha
a seu cargo a gestão de vastas propriedades que obrigava à contratação de
grande número de trabalhadores agrícolas e à disponibilização de meios para
o seu cultivo. Não cabe neste trabalho dissertar sobre a CCAML, mas destaca-
mos o que era considerado como operações de crédito agrícola, nos respec-
tivos estatutos: compra de sementes, plantas, insecticidas, fungicidas, adu-
bos, gado, forragens, utensílios, máquinas e material de transportes. O crédito
agrícola destinava-se ainda ao pagamento de “jornais” soldadas e mais ven-
cimentos do pessoal agrícola.

Nas atas de direção das primeiras décadas da CCAML, eram visíveis as
dificuldades financeiras dos agricultores da Lourinhã. Da ordem de trabalhos
constavam maioritariamente os pedidos de empréstimo, compromisso de só-
cios e, frequentemente, pedido de prorrogação de prazo dos empréstimos.

D. Amélia permaneceu na direção da CCAML, nas funções de presidente
durante dois anos (1912 e 1913). Nestes anos foram dados os primeiros pas-
sos para a constituição legal desta instituição mutualista, centenária em terras
da Lourinhã.

Posteriormente a família vai residir para Aveiras de Cima, localidade de
onde era natural Jaime Pereira Coutinho. É nesta localidade que se dá o seu
falecimento a 5 de fevereiro de 1940. Embora não estejamos ainda detentores
de toda a informação, podemos afirmar que há descendentes em Peniche e
em Lisboa, cujos dados estão a ser analisados, na investigação em curso.

Sublinhamos que Adolfo Armando Bordalo, filho do primeiro casamento de D.
Amélia, exerceu as funções de Presidente da Comissão Administrativa da Câmara
Municipal da Lourinhã, entre 04 de setembro de 1929 e 6 de junho de 1935. Nesse
período, existiu uma Comissão de Iniciativa para o restauro da Igreja do Castelo,
sendo à época, secretário da Câmara Fortunato José de Carvalho. Discutia-se se a
Igreja, depois de restaurada, teria as funções de Museu, Casa da Câmara ou
voltaria ao culto e ao seu esplendor antigo. A Igreja de Santa Maria, sendo a
padroeira Nossa Senhora da Anunciação, está classificada como Monumento
Nacional e é um marco patrimonial na Lourinhã. A sua fundação está ligada a outro
grande lourinhanense: D. Lourenço Vicente, arcebispo de Braga.

D. Amélia, foi das primeiras mulheres a ter nome de rua na vila da Lourinhã,
o que era indubitavelmente merecido. Uma questão está por responder:
Quantas mulheres terão sido ao longo do século passado presidentes de
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direção de Caixas de Crédito Agrícola Mútuo em Portugal? O seu contributo
na vida da Lourinhã do final do século XIX e inícios do século XX é indiscutível,
mulher que é um marco identitário na nossa memória coletiva.
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MUNICÍPIO DE BATALHA

Adelino Mendes, jornalista e não só

José Travaços Santos*

Não é preciso explicar as razões de ser nosso dever evocar Adelino
Mendes (Adelino Lopes da Cunha Mendes), jornalista, conferencista,
publicista e poeta. O silêncio sobre Adelino Mendes é que não tem justi-
ficação.

Nascido em Outubro de 1878 no Reguengo do Fetal, nas faldas do maci-
ço calcário onde está Fátima e na vizinhança das pedreiras históricas donde
se carreou a pedra para a construção do Mosteiro, gótico/manuelino, de Santa
Maria da Vitória, o calcário que deu feição tão original às casas desta vasta
região da Alta Estremadura em cuja capital, Leiria, o nosso primeiro rei, Afon-
so Henriques, iniciou a segunda metade de Portugal, erguendo aí a fortaleza
que, a partir de 1135, é o padrão que evoca o feito e exprime a unidade de um
País que nada mais pôde quebrar.

O Reguengo do Fetal pertencera, até ser criada a sua própria paróquia,
em Junho de 1512, à paróquia de São Martinho de Leiria, mas haveria de
permanecer no município Leiriense até 1855, vinte e três anos antes de nas-
cer Adelino Mendes, altura em que se integrou no município da Batalha.

Depois de frequentar os primeiros graus do ensino na sua aldeia natal,
Adelino Mendes continuou os estudos na cidade de Leiria, vindo a ser a sua
primeira actividade profissional a de mestre-escola, função que exerce na
Batalha. Cedo, porém, enveredará por aquela que era a sua paixão e a sua
vocação: o jornalismo.

Pode dizer-se que a imprensa regional, alfobre de tantos vultos das Le-
tras, foi a sua grande formadora, cedo dando provas num prestigioso periódi-
co da época, O Portomozense, que se publicava em Porto de Mós, antecessor
do que presentemente tem o mesmo nome. Pouco depois ingressa no diário
de Lisboa O Século, jornal de expansão nacional onde permanece até deixar
a vida profissional e vem a ser a partir de 1925 o redactor principal. Os artigos
de fundo são quase todos da sua autoria e todos dignos dos maiores elogios
dos seus contemporâneos.
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No dia seguinte ao seu falecimento que ocorreu em 26 de Agosto de
1963, escrevia-se em O Século: “Tinha uma pena acerada e incisiva como a
aresta de um diamante… Uma pena implacável, intransigente, rectilínea –
admirável de vigor e firmeza. Uma pena que deixou um traço indelével nos
fundos de O Século – que tanto contribuiu para o prestígio dos fundos de O
Século. Aquilo é, com certeza, do Adelino. E era. A sua marca estava sempre
lá, inconfundível (…).”

Conheci-o em Lisboa, alguns anos antes do seu falecimento, em casa
dum meu parente chegado, de quem ele era amigo, e nunca me esqueci do
que me disse esse meu tio, irmão da minha avó materna, o médico Abílio
Lopes Gomes: “que grande Homem o nosso distrito deu ao País!”

Ao conhecê-lo impressionou-me a solidez do seu carácter que era evi-
dente, como evidente era, no que escrevia, a sua estatura moral e intelectual.

Que grande Homem o nosso distrito deu ao País!
Além de redactor principal de O Século, praticamente durante toda a sua

vida activa, colaborou nos diários lisboetas República, fundado pelo Dr. António
José de Almeida e que veio a ter como segundo director Joaquim Ribeiro de
Carvalho, natural doutra freguesia da nossa região, a da Maceira, Jornal da
Tarde e A Capital, e nos diários portuenses Jornal de Notícias e Primeiro de
Janeiro e de diversas publicações de feição literária.

Foi o primeiro, ou pelo menos dos primeiros, correspondente de guerra
português nos campos de batalha em França, em 1917, na 1.ª Guerra Mundi-
al, e em 1928 acompanhou os Jogos Olímpicos de Amesterdão. Nos finais dos
anos 30 foi observador na Guerra Civil de Espanha.

Conferencista com extraordinário poder de comunicação, ficou inesque-
cível a conferência que extasiou os sócios da Casa do Distrito de Leiria, entre
os quais estaria o Poeta Dr. Afonso Lopes Vieira, seu parente pelo lado mater-
no, agremiação com sede em Lisboa e que foi uma pena ter sido extinta, sobre
a sua aldeia e as aldeias vizinhas, “Viagem à roda da Minha Aldeia”, impressa
em 1940. Curiosamente dedica-a “aos cavadores da minha terra com quem
joguei à pedra, que andaram comigo na Escola e com quem andei aos ni-
nhos”.

Antes editara Terras Malditas – Crónicas sobre o Douro (1909), O Algarve
e Setúbal – Crónicas (1916), A Terra Portuguesa – Conferência, Cartas da
Guerra (Janeiro a Abril de 1917). Depois publicou Aguarela Ribatejana, A
Esplêndida Viagem (1945), Perfil de Acácio de Paiva, Um Panteísta – Afonso
Lopes Vieira (1947), Poeira de uma Vida.

A faceta que só vim a conhecer mais tarde através do amigo comum João
Madeira Martins, um dos intelectuais mais singulares da nossa região, natural
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de Minde, é a de poeta, que me deixou admirado pela qualidade e profundida-
de dos seus poemas. Infelizmente poucos me chegaram, como este publicado
em Junho de 1903 em O Portomozense, com o pseudónimo de João Gil e
dedicado a A. Balha e Melo:

A VOZ DO VENTO

De noite, diz-me o vento quando passa
Por sobre a natureza adormecida,
Pondo em tudo uma nota dolorida,
Vaga como o caminho que a si traça.
Donde provem essa dor que esvoaça,
Na tua fronte, já para o chão pendida,
Que te tortura, e faz parecer vencida
Pelo hálito sombrio da desgraça?
A vida é bela. Encerra nas entranhas
Prazeres Divinos, sensações estranhas,
Que o amor a cada passo faz nascer…
Porque choras, meu pobre sonhador?
Esquece o sofrimento. O lutador
Também esquece a vida para viver.

Adelino Mendes não tem em Lisboa nem em Leiria artéria que o evoque!

Fontes e Bibliografia

Arquivo Distrital de Leiria – João Madeira Martins (Correspondência).

S.a. (s.d.). “Mendes, Adelino Lopes da Cunha” in Grande Enciclopédia
Portuguesa e Brasileira, vol. 16. Lisboa / Rio de Janeiro, Enciclopédia, p. 868

Santos, José Travaços (coord.) (1971). Cadernos da Vila Heróica: arqui-
vos históricos, etnográficos, artísticos e literários do Concelho da Batalha, n.º
1 (artigo de Mapone [Manuel Poças das Neves]).

Sousa, Acácio; Vinagre, Ana Bela; Nobre, Cristina (coord.) (2004). Dicio-
nário dos Autores do Distrito de Leiria. Actualização ao Século XX. Leiria,
Edições Magno.

Tinoco, Agostinho Gomes (1979). Dicionário dos Autores do Distrito de
Leiria. Leiria, Assembleia Distrital.



70

* Sobre o autor

José A.G.P. Travaços Mendonça Santos. Nasceu na Batalha em 1931. Foi
técnico de orientação escolar e social dos Serviços Prisionais. Colaborador da Im-
prensa Regional desde 1949. Fundou e coordenou os Cadernos da Vila Heróica (seis
números) (1971-2001). Estudioso da etnografia, obteve reconhecimento nacional e
internacional pelo seu contributo no estudo, valorização e promoção do folclore. Pu-
blicou seis opúsculos de Poesia, dois opúsculos sobre o Cooperativismo, um volume
sobre a Etnografia da Alta Estremadura, três volumes sobra a história da Batalha.

É membro da Academia da História e da Sociedade de Geografia de Lisboa.

“Os voluntários portugueses” – reportagem de Adelino Mendes sobre a participação portuguesa
na I Grande Guerra (A Capital, 26 de Fevereiro de 1917, p. 1)

Fonte: Hemeroteca Digital (CML)
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MUNICÍPIO DE ALCANENA

Museu de aguarela Roque Gameiro
de Minde para o Mundo

Luís Carlos Pereira dos Santos1

Introdução

Minde, 29 de julho de 2009.
Foi inaugurado o Museu de Aguarela Roque Gameiro (MARG), único

museu de aguarela em Portugal. A Vida e a Obra de Alfredo Roque Gameiro
(1864-1935), mestre aguarelista de referência no nosso país, passaram a ter
uma instituição que trabalha no estudo, preservação e divulgação do seu
legado. Roque Gameiro pertenceu à primeira geração da pintura naturalista
do período eclético.

Foi uma tarde marcante com o culminar de um processo comunitário que
envolveu população, família do artista e o Centro de Artes e Ofícios Roque
Gameiro (CAORG). Esta associação nasceu sob o signo da missão de criar as
condições para a génese deste novo espaço museológico apetrechado com
todas as condições básicas de preservação e todos os requisitos defendidos
pela nova museologia evitando, assim, o mesmo destino a que o Museu Ro-
que Gameiro (1970-1980) fora votado. Foi também o início de uma dinâmica
complexa, pautada por avanços e recuos, adiamentos e conquistas; um rotei-
ro preenchido por milhares de visitas orientadas, centenas de atividades para
todos os visitantes, trabalhos de investigação, parcerias de diversa índole.
Pelo caminho, a integração no projeto internacional Herity, sob o patrocínio da

1 Gostaria de deixar umas notas de agradecimento relativamente ao texto que elaborei: à Dra. Maria
Alzira Roque Gameiro, diretora do MARG, pelos importantes conselhos e pelo constante incentivo; à
Dra. Ana Catarina Rosa, técnica superior de conservação e restauro no MARG, pela ajuda fundamen-
tal em matéria de investigação no centro de documentação do MARG; ao Eng. Saul Roque Gameiro,
formador no Atelier de Desenho e Pintura do MARG, pelas suas observações, sempre pertinentes; ao
Sr. Arq. José Pedro RG Martins Barata pelas informações familiares sempre assentes numa sábia
meditação.
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UNESCO, a adesão à Rede Portuguesa de Museus e por inerência, ao circuito
dos museus ibero-americanos.

À luz do que nos foi proposto como contributo para a presente colectânea
de textos, pretendemos, dentro dos limites e possibilidades que fontes e bibli-
ografia nos impõem ou permitem, refletir sobre o papel do Museu.

Pretendemos apresentar esta dinâmica numa visão integrada em que o
Homem, o Artista, a Obra e a Comunidade são observados como parte inte-
grante de um processo identitário, sempre em construção. Tendo este fito no
horizonte, tomamos como lema, a divisa de vida do próprio Roque Gameiro, a
mesma que milhares de visitantes contemplam, desde 2009, à entrada do
Museu: esta máxima ajuda a entender a Vida e a Obra de Roque Gameiro e o
processo que conduziu ao MARG. Qual é esse lema?

1. Alfredo Roque Gameiro:
    de menino de Minde a “Carola” da aguarela

Lisboa, 13 de maio de 1934
Na noite de 13 de maio de 1934, no salão nobre da Câmara Municipal de

Lisboa, Mestre Roque Gameiro foi agraciado com a medalha de ouro da cidade
(Anuário CML,1934). Foi uma homenagem de vida; contava já 70 anos de idade.

Mais de 60 anos antes, era um menino de província, nascido em Minde, lá
onde a serra se afunda numa depressão fechada, formando uma concha para
receber as águas das chuvas e as águas subterrâneas. Nessa época, relata-
nos a família que o ex-seminarista Carvalho, seu professor, dizia ao pai que o
pequeno era pouco aplicado e só queria fazer bonecos! Em poucas linhas
vamos traçar o percurso deste menino que nasceu à luz de uma velha candeia
de azeite, filho de Manuel Rey Roque Gameiro e Ana de Jesus e Silva e a
quem deram o nome de Alfredo Roque Gameiro.

Para Fernando Pampelona (1988) Roque Gameiro conferiu pergaminhos
de nobreza à aguarela em Portugal. Qual é a originalidade deste percurso?

José Pedro Roque Gameiro Martins Barata (JPRGMB), seu neto, refere:
“a figura de RG está muito marcada pelas suas origens, formação e convic-
ções”2 . Aos 10 anos rumou até Lisboa, sempre com o Mar no horizonte, influ-
enciado provavelmente por seu pai, que tinha sido oficial de Marinha. No
entanto, demonstrou, ao longo da vida, um forte apego a Minde – expresso
nas Obras de referência que o projetaram além-fronteiras e na ligação que
sempre manteve com a família. Esta ligação é bem evidente ao estudarmos a

2 Centro de Documentação do MARG - Notas manuscritas.
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correspondência epistolar onde, muitas vezes, se evidenciam preocupações
e ajudas no progresso de Minde. A marca rural das suas origens reflete-se, não
só nas temáticas ligadas ao mundo rural, mas também na escolha da Venteira
(Amadora) para viver. Em Lisboa, Roque Gameiro iniciou um fulgurante percur-
so ligado às artes gráficas (Gouveia, Costa Dias, 2017). Desde menino colabo-
rou na litografia Castro e Irmão e logo a seguir fez carreira na empresa do seu
“mano Justino”. Como aprendiz de litógrafo, passou à pedra obras de grandes
artistas e por entre tintas e traços litográficos descobriu o mundo da grande
escala, das tintas de água, da cor. Esta realidade “proporcionou-lhe confiança
suficiente para fazer ilustração” (Fragoso, 2009, p.105). “O desenho é a base de
qualquer obra”3 , dirá. De 1884 a 1887, RG esteve em Leipzig como bolseiro do
Estado Português; regressou para ser diretor artístico da Nacional Editora, pro-
priedade do seu irmão. Foi um dos fundadores da Escola de Artes António Arroio
e leccionou na Machado Castro e na Rodrigues Sampaio.

Como ilustrador, Roque Gameiro marcou presença assídua na impren-
sa, numa época de revolução tecnológica na impressão. Os grandes jornais
do país (vide blogue “Tribo dos pincéis”), consagraram-lhe espaços; nas suas
entrevistas refere a importância de “educar o olhar e afinar a nossa visão
estética do mundo”, ensinamentos que passou para os seus filhos, aliás, to-
dos artistas. “Naquela casa era tão natural desenhar ou pintar como comer ou
brincar” (Gameiro e Fragoso, 2014, p.33). O talento inato e o percurso que
temos vindo a seguir, refletem-se no domínio técnico ímpar, ao nível da agua-
rela. O processo criativo de Roque Gameiro é bem específico: uma base de
desenho, um aguarelar muitas vezes quase a seco, conseguindo-o em pe-
quenas pinceladas, em pequenas manchas cirurgicamente dirigidas para obter
o máximo de efeito, rigorosamente controlado, sem nunca recorrer a efeitos
de “escorrência” tão comuns em aguarelistas. Tinha tendência para a explica-
ção plástica de pormenor de análise visual, em prejuízo da largura de síntese
que ele mesmo sentia como uma limitação e que procurava contrariar e até
disciplinar4 . Origens, talento, formação e sensibilidades do artista, refletem-se
nas diferentes temáticas do seu trabalho e encontramo-las: no “terrunho” de
pendor panteísta, no marinhista de referência ao nível da aguarela; no apaixo-
nado por Lisboa antiga para a qual realizou uma obra de evocação que dedi-
cou, sinteticamente, “a meus netos”; no artista que fez de Portugal o seu atelier;
no retratista que atingiu no retrato um dos momentos mais altos da pintura
portuguesa (Abreu, 2005), como é “Retrato de minha mãe”. Toda esta produ-

3 Centro de Documentação do MARG, carta n.º 42.
4 Centro de Documentação do MARG, notas de JPRGMB.



76

ção traduzir-se-á numa carreira nacional e internacional largamente premia-
da. Para Roque Gameiro, a sua Obra foi uma celebração da natureza, das
pessoas, da História “que a sua arte não transforma ou transfigura mas tam-
bém não se limita a reproduzir: comtempla-as e saboreia-as amorosamente”5.

Quando analisamos a sua Obra, a sua produção de teor histórico, os seus
trabalhos de índole republicana; quando verificamos que a sua arte não se
filia em nenhuma escola, moda ou estéticas impostas, sendo antes o resultado
genuíno de alguém que definiu com clareza e autonomia o seu caminho;
quando descobrimos que Roque Gameiro, pai de família, artista e cidadão
que educou os filhos para a liberdade numa época onde tal realidade era tão
rara, podemos afirmar que o espirito de independência foi um traço estruturante
na sua vida e Obra. Raquel Henriques da Silva destaca: “ARG registou incan-
savelmente, o mar, as paisagens, as atividades das gentes, compondo uma
narrativa pictórica naturalista que os valores do “portuguesismo” consolidam”
(Cabral, 2017, p. 8). O seu legado ajuda-nos a saber quem somos como por-
tugueses e a entender a arte nacional, como defendeu Roque Gameiro, na-
quela noite de homenagem, em Lisboa.

2. A realização de um sonho: do Museu Roque Gameiro
    ao Museu de Aguarela Roque Gameiro

Lisboa, 04 de abril de 1964
Teve lugar em Lisboa a exposição do centenário de Roque Gameiro.

Esse acontecimento intensificou o desejo dos mindericos de verem instalado
na sua terra um museu dedicado à Obra de Roque Gameiro.

Nesse ano, formou-se em Minde uma comissão de admiradores da figura
e Obra de Roque Gameiro (Gameiro, 2009) que começa a ganhar forma com
uma comissão pró-museu; posteriormente, a este projeto juntou-se a Junta de
Freguesia de Minde. Por outro lado, o apoio da família foi constante desde a
primeira hora, nomeadamente na pessoa da sua filha Màmia e do seu neto
José Pedro. Toda esta mobilização teve o mérito de encontrar as soluções
possíveis e encetar as providências, de maneira a que a sua obra pudesse ser
admirada em Minde. Em 20 novembro de 1970, o Museu Roque Gameiro
abriu as suas portas. No entanto, salienta Maria Alzira Roque Gameiro “à
euforia registada aquando da sua inauguração não se seguiu um movimento
participativo e a curva de entusiasmo foi descendo de maneira acentuada até
1980, ano do seu encerramento” (Gameiro, 2009, p. 82).

5 Centro de Documentação do MARG, notas de JPRGMB.
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Lisboa, 04 de Abril de 2019
Quase 40 anos depois, o MARG passa a incluir a Rede Portuguesa de

Museus. No respetivo relatório, a DGPC destaca: “o MARG afirma-se como
paradigma de transformação social fundamentada no reforço local das identi-
dades e cultura local e distingue-se — talvez mais do que por ser o único
museu dedicado à aguarela no nosso país — sobretudo pela ação de media-
ção comunitária refletida numa programação diversificada que traduz o co-
nhecimento da comunidade a que se dirige e nas inúmeras parcerias desen-
volvidas a nível local”6.

O que explica realidades tão antagónicas em termos de implementação,
mobilização, sustentabilidade das duas instituições citadas?

Será importante salientar que a instalação do MARG em Minde se desen-
volveu à luz das ideias de coesão e inclusão social promovidas pela “Declara-
ção de Santiago do Chile” (ICOM, 1972), que, defendendo os museus como
agentes de desenvolvimento local, dinamizadores do contexto social onde se
instalam, próximos da comunidade e dos seus problemas, deram origem à
Nova Museologia dos anos 80.

 Definiu-se o programa-base para a instalação do museu, discutido com
a participação de familiares de Roque Gameiro, da Junta de Freguesia de
Minde, do Grupo pró Museu, do grupo dinamizador e da população, em deba-
tes convocados com esse objetivo. O pequeno grupo que esteve na génese
do novo processo pretendia “que o novo Museu a formar-se fosse didatica-
mente preparado, participado, assumido, internalizado na consciência coleti-
va” (Gameiro, 2009, p. 90). Era necessário salvaguardar o património de Minde
e era necessário, refere a citada autora, que tal fosse assegurado tendo em
consideração aquilo que à população lhe interessa; a comunidade teria de
fazer parte do processo. Foi assim que nasceu o CAORG: teve na sua génese
o respeito e a inspiração pela identidade da comunidade onde se insere, na
qual atua e se reflete. Estávamos em 1986.

Deste método participado, surgiu um projeto museológico singular, por
acrescentar intenções de desenvolvimento local através da preservação do
património artístico, natural e documental de Minde, à divulgação da obra de
Roque Gameiro. De facto, estruturou-se um museu que articula com os outros
polos do CAORG: Conservatório de Música e Dança, Atelier de Tecelagem
(Mantas de Lã de Minde), Atelier de Desenho e Pintura, Atelier de Restauro,
Coro polifónico, sem deixar de investir na preservação e difusão do Minderico
(Língua de Minde). Foi este o programa de atividades desenhado e concre-

6 Centro de Documentação do MARG, Relatório de credenciação na Rede Portuguesa de Museus, p.37
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tizado pelo CAORG de forma progressiva e sustentada. O MARG apareceu
como última etapa. Como refere Maria Alzira Roque Gameiro, primeiro prepa-
rou-se a comunidade e depois criaram-se condições para o sucesso do Mu-
seu. Em 2019, a Rede Portuguesa de Museus destaca isso mesmo: “De alguma
forma, estaremos perante um dos poucos casos em que, primeiro se educaram
e sensibilizaram os públicos que hoje usufruem do museu e do seu acervo,
criando-se expectativas na comunidade para a abertura do museu que, afinal, se
destina a representá-la, pela promoção da sua identidade, história e memória
local, em conjunto com a do mestre aguarelista que a pintou”7. Em 1980, o antigo
Museu fechou inevitavelmente as portas. Hoje, em 2020, o MARG está ciente
das suas limitações e desafios, mas assume-os também com o estímulo das
palavras da equipa de credenciação de museus da Rede Portuguesa de Mu-
seus “Salvo melhor opinião, pensamos ser este um dos projetos melhor sucedi-
dos de museu temático e de comunidade no país”8.

3. Museu de Aguarela Roque Gameiro
    – raízes em Minde e sementes que florescem além-fronteiras

O trabalho do MARG é valorizado também pela sua projeção a nível
internacional e pelas parcerias desenvolvidas com instituições internacionais,
nomeadamente em matéria de investigação, (é o caso da marca” Wilson and
Neuton”) como pela integração do MARG na rede Herity Internacional e no
circuito dos museus Ibero-americanos. No caso Herity, o MARG obteve a me-
lhor classificação dos 26 sítios do Médio Tejo que foram objeto de credenciação
destacando-se, em matéria de identidade e trabalho comunitário. Minde, o
concelho de Alcanena, a região e o país são desta forma valorizados além-
fronteiras pelo trabalho desenvolvido: sublinha o coordenador geral Maurizio
Quagliuolo “trata-se, também, de um importante instrumento de promoção
cultural do Médio Tejo. Entretanto, já foram escritos diversos artigos e efetuadas
algumas apresentações na Europa e na América, também sobre a presente
certificação”9. Por inerência da credenciação pela Rede Portuguesa de Mu-
seus, o MARG integra também a rede de museus ibero-americanos possibili-
tando, entre muitas outras valias, uma divulgação integrada e eficaz em ter-
mos internacionais. Conjugadas as situações, estamos perante dois exem-
plos que concorrem para um processo que acaba por valorizar a identidade
local e regional e a internacionalização de uma instituição como o MARG.

7 Centro de Documentação do MARG, Relatório de credenciação na Rede Portuguesa de Museus, p.38.
8 Centro de Documentação do MARG, Relatório de credenciação na Rede Portuguesa de Museus, p.38.
9 Relatório Heritiy, p.33.
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A Obra de Roque Gameiro expressa o seu olhar feliz e deslumbrado
sobre o mundo e as pessoas, mas o seu legado tem também, para o historia-
dor, um inestimável valor documental e identitário. Este património é honrado
no percurso comunitário que conduziu à génese do Museu e refletido no lema
do artista que é evocado numa placa colocada no seu atelier, mais tarde, na
sede do CAORG e hoje, à entrada do MARG -” Honra teus avós”. Julgamos
que os propósitos do texto se podem sintetizar nesta expressão identitária. Se
o conseguimos demonstrar ao longo destas linhas, esperamos, também nós,
ter conseguido honrar os nossos avós.
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Outros recursos
Jornal de Minde - 1955 a 1990
Observatório ibero-americano de Museus – Ações-Ibero-Museus. Relatórios

consultados em http:// www.ibermusos.org a 29 de agosto de 2020.
Tribo dos pincéis, bloque organizado por João MB Cabral,http:// www.tribodospinceis.org,

acedido, para pesquisas de notícias sobre Roque Gameiro em periódicos de
abrangência nacional, entre os dias 25 a 30 de agosto de 2020.
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Municipal de Lisboa; na revista “ Dunas”, da Câmara Municipal de Ovar, a título de
exemplos. Participou ativamente, integrando a equipa do MARG, nos processos de
certificação Herity e na adesão à Rede Portuguesa de Museus. É diretor da Revista
Roque Gameiro, uma publicação do MARG, iniciada em 2018 e que pretende contri-
buir para o estudo e divulgação da Obra de RG e para a projeção das atividades
desenvolvidas pelo MARG.

Edifício de entrada do Museu de Aguarela Roque Gameiro (Créditos fotográficos: Ana Catarina Rosa).
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MUNICÍPIO DE ALENQUER

João Mário Ayres D’Oliveira

Luís Eduardo Santos Lemos Figueiredo*

João Mário Ayres d‘Oliveira nasceu em Lisboa em 1932. A mãe foi a
Lisboa, só para ele nascer, pois a oferta de melhores condições para o parto
era incontestavelmente superior. Alenquer foi, desde sempre, o local de sua
residência e trabalho pois os seus pais já aqui se haviam estabelecido, possu-
ído inclusivamente uma loja de comércio que era do seu avô, a Drogaria
Duarte de Oliveira. Pai de três filhos, é referência incontestada para eles, bem
como um orgulho para a família.

Desde cedo que João Mário se manifestou com vocação para as Artes
Plásticas. Por volta de 1950, com 18 anos de idade, dedicou-se em exclusivo
à pintura a óleo, assumindo-se como um pintor figurativo de tendência
impressionista. Neste período a tendência “modernista” da época não o atraiu,
pelo que manteve a sua pintura num estilo “realista” clássico-romântico, de
índole contemplativa e naturalista, não seguindo “a moda” e por isso mesmo
ter sido reconhecido pelos críticos de Arte do seu tempo. Tal que como o
próprio dizia “…os meus quadros reflectem alegria e gosto pela vida, que é
realmente aquilo que eu sinto.”

Frequentou os cursos de pintura e desenho na Sociedade Nacional de
Belas Artes, em Lisboa, sob a orientação dos Mestres Albertino Guimarães e
Domingos Rebelo. Recebeu também lições de pintura pelo Mestre Álvaro Duarte
de Almeida – também galardoado pela Associação Centro Histórico de Floren-
ça, em Itália, com o Óscar della cultura-, cuja influência o marcou para toda a
vida, não só como artista mas como um homem de grandes princípios. Em entre-
vista dada em julho de 2014 à Rádio Voz de Alenquer diz mesmo que

“O acontecimento que marcou mais decisivamente a minha vida, de
homem e de artista, foi ter conhecido uma pessoa chamada Álvaro Duarte
de Almeida. Foi um homem que me influenciou extraordinariamente na
minha maneira de ser, não só na vertente artística. Ele influenciou a minha
personalidade, a minha maneira de ser, a minha maneira de estar na vida.



82

Ele foi um Apóstolo que segui como se segue um Mestre. Seguiu-o em tudo
na minha vida. Foi, em certa medida, um exemplo para mim” 1.

Alguns dos seus mestres – como Albertino Guimarães, Álvaro Duarte de
Almeida e Domingos Rebelo - viram as suas obras rejeitadas pelo Júri de
Admissão da Exposição da Fundação Calouste Gulbenkian, em 1958. Era
usual a Censura governamental Salazarista utilizar estes métodos de afasta-
mento a quem fosse de “incómodo” para com o “sistema”. Como resposta,
estes artistas promovem a Exposição das obras rejeitadas, no chamado “Sa-
lão dos Recusados”, que decorreu de 21 a 30 de Janeiro de 1958 na Socieda-
de Nacional das Belas Artes2.

Em termos internacionais, Joaquim Sorolla encontra-se entre os artistas
que mais o influenciaram.

Expõe, pela primeira vez, em 1954, no salão Primavera da Sociedade
Nacional das Belas Artes, em Lisboa, sendo a totalidade dos seus quadros em
exposição adquirida por um colecionador inglês.

Em viagem pela Europa a partir de 1965 pintou telas nos países que ia
visitando, como a Espanha, a França, a Itália, a Alemanha, a Suíça, a Inglater-
ra, o Mónaco, a Áustria, mas também no seu próprio país, Portugal. A exposi-
ção que promove em Lisboa para apresentar estes trabalhos revela-se um
sucesso: todas as telas foram vendidas.

Em 1970 expôs 50 paisagens na Sociedade Nacional das Belas Artes,
sendo adquiridas todas elas, acontecendo o mesmo em Alenquer, Leiria e
Porto em 1986. Entretanto expôs alguns dos seus trabalhos em contexto indi-
vidual em Madrid, em 1990. No ano seguinte apresentou, na Galeria Euroarte,
uma exposição a que chamou “Homenagem a Lisboa”.

A par da carreira artística, João Mário teve também uma intervenção
cívica e política. Primeiro, como vereador da Câmara Municipal de Alenquer
(1963-1967). Depois, como presidente do município, cargo para o qual foi
designado a 21 de abril de 1967. Apesar de ter integrado a lista da União
Nacional (rebatizada de Ação Nacional Popular no decurso do Marcelismo),
João Mário Assegura que nunca pertenceu ao partido único que suportava o
Estado Novo. “Não havia eleições para o cargo, era por nomeação, e indica-
ram o meu nome, até, sem eu saber e sem me convidarem; acabei por entrar
e – se calhar isto choca as pessoas”.

A sua governação à frente dos destinos de Alenquer irá viver um momen-
to que marcou indelevelmente o presidente e o Homem, que foram as cheias

1 https://saladainquietacao.wordpress.com/2014/07/16/entrevista-a-joao-mario-vivo-para-a-arte-e-para-a-cultura/
2 https://transportesentimental.blogs.sapo.pt/domingos-rebelo-em-1958-no-salao-dos-339176



83

de 25 de novembro de 1967, onde a população de Alenquer sofreu quase 50
mortes, uma tragédia humana imensa e impiedosa. João Mário tinha nesta
altura 28 anos de idade, sendo um dos mais jovens autarcas do país, e che-
gou mesmo a representar, junto do governo, as autarquias dos concelhos
afetados pelas cheias.

Um ano após as inundações, e após o surgimento de uma onda solidária
de toda a sociedade civil portuguesa, por militares da Base Aérea n.º 2 da Ota,
por Angra do Heroísmo que inclusivamente mandou construir um bairro de habi-
tação para as vítimas das cheias, onda esta que promoveu a recuperação e
restruturação do tecido económico e social da vila de Alenquer, viveram-se
momentos extraordinários de entre-ajuda e de cooperação entre as pessoas.
Neste momento nasceu a ideia de construir um “monumento à solidariedade”
como um agradecimento pelas vidas que entretanto se salvaram: um presépio
monumental instalado na encosta da vila, cujas figuras muito altas (algumas
atingem 6,00 metros de altura), inspiradas na pintura portuguesa dos séculos
XVI e XVII, foram concebidas pelo seu mestre Álvaro Duarte D’Almeida. Este
presépio monumental, que viria a promover Alenquer como a vila Presépio de
Portugal, é ainda hoje uma imagem de marca que percorre todo o nosso país, e
o mundo onde a diáspora portuguesa se afirmou, bem como para os milhares de
estrangeiros que durante muitos anos tem passado pelas terras alenquerenses.

João Mário ficou também célebre pelas melhorias que promoveu no restan-
te concelho, quer ao nível de eletrificação, do abastecimento de água ou do
saneamento básico, do arranjo de estradas e criação de melhores acessibilida-
des, beneficiando de algum dinheiro que entretanto chegou à autarquia por
parte da tutela, em nome da ajuda aos prejuízos causados pelas inundações.

A queda da Ditadura, a 25 de Abril de 1974, promove uma rotura quase
total com as estruturas e orgânica do regime deposto. Homens que deram a
cara pelo governo de Salazar e Caetano, que tinham acreditação pelos
governantes ditadores, que ocupavam os cargos sem eleições livres, deviam
afastar-se imediatamente da “cena política”. Muitos presidentes foram derru-
bados “à força” no imediato pós-25 de Abril. No caso de Alenquer a transição
foi relativamente pacifica, deixando patente o reconhecimento pelo trabalho
desenvolvido por João Mário na autarquia.

Depois de um período de transição, em que a direcção da autarquia foi
assegurada por uma comissão administrativa presidida por Francisco José
Ferreira, com representantes de vários partidos e movimentos políticos3, em

3 Desta comissão faziam parte António Rodrigues Guapo, Fernando Vieira Leitão, Francisco Perestrello
Caldas, João Fernandes Gomes, José Barreto Domingos, P.e José Eduardo Martins e Manuel Maria
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Dezembro de 1976 realizam-se as primeiras eleições autárquicas. Alvaro Jo-
aquim Gomes Pedro é o primeiro presidente da Câmara Municipal de Alenquer
da ordem democrática.

Reagiu João Mário positivamente a este cenário, integrando-se na soci-
edade democrática de abril. Assumindo-se como conservador, mantem-se
afastado da intervenção política directa mas atento:

“Nunca escondi, de ninguém, que sou de Direita e filosoficamente me
auto-classifico um convicto Democrata-Cristão. Porém, na nossa actual
área partidária, as coisas já se me não apresentam tão claras assim. Na
verdade, e isto poderá chocar muita gente, eu penso que nenhuma força
partidária tem, na mão, a inteira verdade. Em matéria de soluções pontuais
e fora de um contexto doutrinário, eu tanto chego a estar de acordo com o
CDS-PP, como por vezes com PPD-PSD ou com PS, ou até, pasme-se,
com o PCP. Poderá pensar-se que foi uma forma hábil de responder a esta
pergunta a fim de me apresentar de bem com todo o mundo. Esta é, todavia,
a verdade. Se por hipótese surrealista e absurda, eu me candidatasse a
qualquer lugar público, seria sempre como independente”4.

João Mário é ainda hoje uma figura de referência na vila de Alenquer.
Homem de consensos, com facilidade para estabelecer “pontes” e conciliar
posições, é por todos reconhecido com um excepcional artista. Os testemu-
nhos são unanimes a este respeito. Maria Eugénia Ponte (2016), na sua obra
Mestre João Mário, o Alenquerense, tece-lhe rasgados elogios:

“A Mestria com que o pintor é capaz de enfeitar de luz e cor uma
paisagem cinzenta ou um recanto urbano decadente, a maneira como con-
segue dar vida a uma rua deserta e movimento às águas quase paradas de
um rio pachorrento faz-nos sonhar e transportar para um mundo mais belo
e aliciante. (…)

Os seus traços leves mas fortes transformam uma tela em que as
tonalidades se misturam e se abraçam entre si numa sinfonia de cor e
beleza absolutamente fascinantes”.

Tido, por alguns críticos de arte, como um artista que “sabe viver respiran-
do os lugares, as cidades, afagando os objetivos, amando as pessoas” (Afon-

de Oliveira. António de Oliveira Melo surge como elo de ligação entre a Comissão Administrativa da
C.M.A., da qual era membro, e independentes e representantes políticos.
4 https://saladainquietacao.wordpress.com/2014/07/16/entrevista-a-joao-mario-vivo-para-a-arte-e-para-
a-cultura/
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so Almeida Brandão) e que “pratica uma pintura de todos os tempos” (Manuel
Bontempo), é, nas palavras do atual presidente da Câmara Municipal de
Alenquer, Pedro Folgado,  “um homem extraordinário, atento à evolução do
mundo que o rodeia assim como aos amigos que permanentemente são a sua
companhia” e um “Embaixador de Alenquer”. Em suma, observa Rui Costa
(vice-presidente e vereador da Cultura da C.M.A.), trata-se de “Um artista, um
político, um homem com um percurso que muito honra o Município de Alenquer
e cuja vida, em todos os distintos domínios, está intimamente ligada à identi-
dade e história do nosso Concelho”.

Ao longo da sua carreia, João Mário recebeu inúmeros prémios e
galardões. Foi distinguido, em 1993, com a medalha de mérito no Grau Ouro
pela Câmara Municipal de Alenquer. Em 2001, a Sociedade Nacional das
Belas Artes atribuiu-lhe a sua medalha de prata e a Associação Centro Histó-
rico de Florença (Itália), o “Oscar della cultura”. Em 2005 volta a ser distinguido
com a medalha de Mérito Cultural da Academia de Letras de Paranaguá, Rio
de Janeiro, Brasil.

O Museu, hoje denominado Museu João Mário foi inicialmente constituí-
do em espaço particular, na sua própria casa, que foi gradualmente “crescen-
do” em galerias, onde João Mário começou a guardar as suas telas. Em 1992
a Câmara, através de um protocolo assinado entre as partes, passou a res-
ponsabilizar-se pelo espaço, através de um valor monetário, mas cuja admi-
nistração de eventos e de promoções culturais no local passou a ser da sua
tutela. Ainda hoje o espaço é propriedade do pintor.

Pensamos que este Homem para além do seu inquestionável valor artís-
tico e humano, também dignifica e valoriza muito a sua vila de Alenquer, cuja
paixão e obra artística, projetam o território alenquerense para além das fron-
teiras nacionais, internacionalizando as suas gentes, promovendo o seu patri-
mónio e a sua História, bem como as Artes e a cultura.
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Outros recursos
www.cm-alenquer.pt
http://www.viveralenquer.pt/top.php?id=6

* Sobre o autor

Luís Eduardo Santos Lemos Figueiredo, natural de Alenquer, é licenciado em
História (variante de História de Portugal – Idade Média, Moderna e Contemporânea
– economia e sociedade, Política e Institucional) pela Universidade Aberta (UAb) e
mestre em Cidadania Ambiental e Participação pela mesma instituição. A sua dis-
sertação de mestrado versa sobre Políticas Públicas da Água: Identificação dos
principais problemas da população de Alenquer relacionados com a gestão da água
de consumo (http://hdl.handle.net/10400.2/2175). Doutorando em História (variante de
Estudos Avançados do Património), exerce funções de Técnico Superior da Câmara
Municipal de Alenquer ao serviço do Museu Damião de Góis e das Vítimas da
Inquisição. Para além do percurso académico e formal, possui participação ativa em
variadíssimas atividades e/ou eventos de índole social, cultural e patrimonial da vila
e do concelho de Alenquer.

João Mário Ayres d‘Oliveira
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MUNICÍPIO DA NAZARÉ

Bonifácio Lázaro Lozano e a Nazaré

Ana Adelaide Hilário*
Carlos Fidalgo**

Bonifácio Lázaro Lozano nasce na vila e concelho da Pederneira no dia 15
de fevereiro de 1906, embora alguns autores, maioritariamente espanhóis, as-
sumam que nasceu em Badajoz, Espanha (Segura, 1960, p. 349). A justificação
poderá residir no facto de os seus pais terem informado a Câmara Municipal da Pe-
derneira da vontade do pai ter nacionalidade espanhola, como se transcreve:

Sessão Ordinária de 22 de Fevereiro de 1906
Presidência do Sr. Jacintho Bento de Paiva
Presentes os Srs. Joaquim Ferreira Silvério, Vice-Presidente, e Joa-

quim da Silva Periquito, Vereador; faltando por motivo justificado os Srs.
Manuel Ferreira Canadas e Abílio Lopes Gomes, Presente o Sr. Adminis-
trador do Concelho.

Foi presente à sessão o súbdito Hespanhol, residente em Nazareth, D.
Bonifácio Lázaro Lozano, de quarenta e um anos de edade, natural de
Viniegra de Arriba, provincia de Logrono, casado com D. Catalina Lozano
Herrero, de trinta e tres anos de edade, natural de Badajoz, declarando nos
termos do artigo 18.º e § 1.º do Codigo Civil que opta pela nacionalidade
Hespanhola para seu filho Bonifacio, que nasceu em quinze de Fevereiro do
corrente anno (Hilário, Fidalgo, Bulhões, 2018, p. 372).

Nasce, portanto, no concelho da Pederneira e no ano seguinte os pais
mudam-se para Setúbal, tendo passado na cidade do Sado toda a sua infân-
cia e juventude, onde frequentou a Escola de Artes e Ofícios daquela cidade.

Em 1926 muda-se para Lisboa e ingressa na Escola de Belas Artes.
É, como se nota, bem cedo que o seu trabalho começa a ser reconhecido,

tendo conquistado o Prémio Miguel Lupi, o primeiro da sua carreira artística,
no ano de 1927.

Em 1929 inicia as suas funções de docente e, no mesmo ano, é galardoado com
a medalha de bronze na XXVI Exposição da Sociedade Nacional de Belas Artes.
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No ano de 1932 contrai matrimónio com Maria Alice que seria a sua
modelo de preferência.

Em 1934 a Real Academia de Belas Artes de S. Fernando de Madrid
atribui-lhe o Prémio Conde de Cartagena, assim como uma bolsa de financia-
mento para a continuidade, e aprofundamento, dos seus estudos.

É nesse âmbito que volta à sua terra natal, a Nazaré, onde desenvolve
um importante trabalho de recolha que se transformará na composição de
várias obras de referência que focam a vivência da comunidade local.

Aliás, Enrique Segura, refere que as “composiciones de más envergadu-
ra y más altos vuelos figurativos del pintor luso-español, son aquellas que
tratan de su descubrimiento marino. Lázaro ha contemplado, ha convivido
largas horas entre el pueblo portugués de Nazaret, frente a la infinitud del mar
Atlántico, desde la playa, sin abrigo portuário” (Segura, 1960, p. 351).

É esta realidade, este espaço cénico, naturalmente vivo, que desperta o
interesse de Bonifácio Lázaro Lozano para o desafio de perpetuar nos seus
traços, o sofrimento, a morte, a figura icónica das mulheres da Nazaré que não
abandonavam o areal, entre lágrimas e gritos de angústia até os seus homens
pisarem terra.

Talvez por isso, por esse olhar antropológico, Bonifácio Lázaro Lozano
regressando a Madrid, transporte com ele o produto da sua estadia na Nazaré
que, desde logo, desperta a atenção dos críticos de arte.

Durante a sua carreira participa em várias exposições que, na sua maio-
ria, se repartem entre Lisboa e Madrid. No entanto, também expôs em Tânger,
Buenos Aires, São Paulo, no museu José Malhoa, em Caldas da Rainha,
Porto, entre outras cidade e países,

É, no entanto, com as pinturas sobre a Nazaré que colhe alguns dos
prémios mais importantes da sua carreira.

Os anos 40 e 50 foram profícuos para o pintor, posto que ganhou inúme-
ros prémios com quadros alusivos à Nazaré:

1941: Gente do mar
1953: Pescadores de Nazaré
1958: Nazaré
Bonifácio Lázaro Lozano morre em Madrid no dia 24 Abril.
Como reconhecimento pelo trabalho de divulgação da cultura e identida-

de nazarena, a Câmara Municipal da Nazaré atribuiu-lhe o nome de uma rua.
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* Sobre os autores

Ana Adelaide Hilário é Historiadora, exerce funções de Técnica Superior do
Gabinete de Património e Cultura da Câmara Municipal da Nazaré.

Carlos Fidalgo, mestre em Estudos do Património, é Coordenador do Gabinete
de Património e Cultura da Câmara Municipal da Nazaré.

Autores de vários trabalhos individuais, publicaram em conjunto várias obras
de história local como Gente de fora na Pederneira: o caso da comunidade de Ílhavo
(1609-1850) (Porto, 5livros, 2020) (este é da autoria de Carlos Fidalgo), O traje tra-
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O pintor Bonifácio Lázaro Lozano
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Empreendedorismo
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MUNICÍPIO DE TOMAR

Timóteo Verdier: um estrangeirado
na revolução industrial em Tomar (1754-1831)

Carlos Rodarte Veloso*

O arranque da revolução industrial em Tomar data da época pombalina,
mas há importantes antecedentes: de há muito se utilizava a energia hidráuli-
ca na moagem de cereais e da azeitona, e nas chamadas Ferrarias,
manufacturas de armamento diverso cujas ruínas viriam a ser reaproveitadas,
já no século XIX, para a criação de diversas fábricas de papel, área de produ-
ção hoje em crise mas de grande tradição nesta região.

A criação, em 1759, da Real Fábrica de Chapéus, marca o início da
actividade manufactureira em Tomar. Em 1789, o governo de D. Maria I entre-
ga a Jácome Ratton e ao Eng.º Timóteo Verdier a administração da Fábrica de
Meias de Lã e Algodão, que viria a converter-se na Real Fábrica de Fiação e
Tecidos de Tomar (Veloso, 2019).

Em 1793 e devido ao desentendimento entre os sócios, ambos interessa-
dos no controlo total da empresa, Verdier fica senhor da fábrica, o que não lhe
evitou o peso de problemas de diversa índole, especialmente económicos. A
causa residiria especialmente na concorrência do fio inglês que entrava livre-
mente em Portugal. Seja como for, Verdier viu-se obrigado a alargar a socie-
dade, o que viria a trazer novos conflitos pela hegemonia que, por fim, acaba-
riam, principalmente, por atingi-lo.

Em Dezembro de 1798, uma grande cheia no Nabão causou importantes
estragos no açude que movia as respectivas máquinas, facto já antes ocorrido.

É pouco antes que o naturalista alemão Link, em viagem científica por
Portugal, se encontra com Verdier, provavelmente em Agosto de 1798.

Verdier é personagem verdadeiramente controversa: homem de grande
cultura, insigne camonista, industrial empreendedor, pessoa conflituosa e do-
tada de grande orgulho e teimosia, ficou desacreditado e, por isso, expulso de
Portugal sem processo nem sentença por ter dado apoio à primeira tentativa
de criação de um regime constitucional no nosso país, quando, em 1808,
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durante a 2.ª invasão francesa, assinou com os diversos vereadores da Câ-
mara de Tomar uma petição dirigida a Napoleão Bonaparte solicitando uma
Constituição para Portugal que, na prática, levaria à entrega do Reino nas
mãos de “príncipe” da sua confiança, provavelmente Junot.

Na verdade, fosse ou não a ideia da sua autoria, acabou por ser o bode
expiatório deste acto considerado de traição que, apesar de colectivo, acabou
por lhe ser assacado individualmente, já que os restantes vereadores, na
sessão de 29 de Outubro desse ano, decidiram em reunião do Senado Muni-
cipal, que fossem riscadas de modo “a que jamais se possa ler a coacta e
violenta emissão de votos e suas assinaturas” o que, convenhamos, foi bas-
tante oportuno para os “patrióticos” senadores, deixando o orgulhoso Verdier
isolado, para mais sendo de origem francesa…

Por isso, Verdier foi exilado, indo primeiro para Marrocos e depois para
França, onde colaborou com o Morgado de Mateus na sua edição d’Os
Lusíadas que, segundo consta teria traduzido para o Grego antigo. Publicou,
ainda em Paris, entre outros escritos, a 1.ª edição de O Hissope do cofundador
da Arcádia Lusitana, António Diniz da Cruz e Silva, poema heroi-cómico forte-
mente anticlerical e muito do agrado de Verdier, segundo o testemunho de
Link e de um outro visitante de Tomar, o poeta britânico Robert Southey, que
relatam o seu espírito crítico em relação às procissões, ao espírito beato do
povo e ao fenómeno dos flagelantes, então ainda praticado em Tomar.

Southey descreve o encontro com Verdier, numa carta dirigida a Charles
Denvers, em 28 de Março de 1801:

“Em Tomar fomos recebidos por um Francês, o Sr. Verdier, a quem eu
já escrevera, – um homem com uma erudição e um espírito fora do comum,
que desperdiçou os seus talentos e fortuna para montar uma grande
manufactura de fiação de algodão. A esposa é muitíssimo inteligente. Têm
vários filhos, os quais falam quatro línguas que a mãe lhes ensinou, assim
como música e desenho. Aqui pude festejar com os meus pratos predilectos
de conversação. Esta era uma família como algumas que surgem, por
vezes, nos romances, mas que, na verdade, nunca tinha encontrado. Ao
diabo a manufactura! Um homem que devia estar à frente de uma grande
nação, a manejar moinhos e rodas” (Veloso, 1988, p. 30).

Embora Southey, em muitos aspectos, tenha demonstrado simpatia para
com o nosso país, nunca perdeu uma ocasião para criticar, sem complacênci-
as, quaisquer aspectos da religiosidade, popular ou oficial dos Portugueses,
como se depreende da seguinte nota, incluída na mesma carta:
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“Verdier estragou a procissão […] e fustigou os assistentes com zom-
barias que tornaram tudo aquilo ridículo […] No dia da nossa chegada,
morreu uma rapariga de 12 anos. A mãe queria forçar a pobre criança a
entrar para um convento para aumentar a fortuna dos filhos com um segun-
do casamento. A rapariga foi definhando e acabou por morrer – a outra filha
parece seguir o mesmo destino. – Todos os habitantes estavam a cantar as
vésperas – um costume que foi abolido em Lisboa, por Pombal. O barulho
que faziam na rua era intolerável” (Veloso, 1988, p. 32).

Quanto a Verdier, são notáveis os actos de cariz cultural com que difun-
diu e elevou os valores literários de Portugal em França, tendo sido um dos
cofundadores, com o Duque de Lafões, da Academia Real das Ciências de
Lisboa, instituição fundamental para o progresso na investigação e difusão da
Ciência e da Técnica no nosso país.

Tido como arquitecto de talento, “edifícios ainda hoje existentes na [extin-
ta] Fábrica de Fiação e o canal da mesma que lhe são atribuídos, atestam
indiscutivelmente a sua competência […] Teria também prestado serviço des-
sa especialidade no Convento de Cristo, em virtude dos laços de amizade que
o ligavam ao D. Prior” (Guimarães, 1976, p. 25). Também o Palácio Alvaiázere,
construído no lugar onde fora fundada, em 1771, a antiga Fábrica de Meias de
Le Maître, junto à Várzea Grande, terá sido obra de Verdier, tendo sido escri-
tório da Fábrica de Fiação e, de 1911 a 1975, Quartel-general da Região
Militar de Tomar. Destruído por um incêndio nesse ano, foi parcialmente
reconstruído com diferentes funções oficiais.

Uma palavra acerca da mulher de Verdier, Helena Frizioni Verdier, tam-
bém de origem francesa, atrás referida pela sua inteligência e cultura, que
conseguiu a reabertura da Fábrica, encerrada após a expulsão do seu mari-
do, mantendo-se na sua direcção até 1819.

Foi ela que deixou testemunho de alguma obra do marido, nomeada-
mente de “um precioso estudo sobre pesos e medidas e um novo método de
construir abóbadas chatas, tanto em pedra de cantaria como tijolos e madeira,
de que existem ainda em Tomar e Lisboa muitas obras por ele executadas. Os
sinos da igreja dos Mártires de Lisboa, fundidos em tons musicais, teriam sido
obra de Verdier […] assim como trabalhos versando sobre temas agrícolas”
hoje não especificados (Guimarães, 1976, p. 24).

A direcção de Helena Verdier foi prejudicada pela hostilidade dos ingle-
ses, dominantes nos órgãos do poder depois da expulsão das tropas france-
sas, britânicos a quem não interessava qualquer concorrência industrial, para
mais num sector estratégico como era o têxtil. É provável que o facto de ser
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mulher fosse fortemente inibidor do seu justo reconhecimento pela sociedade
conservadora do tempo.

O “pecado” de Verdier, o ser liberal convicto, não impediu a muitos outros,
alguns dos quais chegaram a acompanhar Napoleão nas suas derradeiras
campanhas militares, a obtenção de altos cargos, prestígio e poder, com o
advento do Liberalismo. Até cargos políticos de monta. Os seus nomes são
celebrados na toponímia de todo o país, quando não foi o bronze dos esculto-
res a imortalizá-los. Mas Verdier, homem notável e que soube ser coerente
com os seus ideais, um dos que ajudaram Tomar a crescer, e defendeu e
divulgou no Estrangeiro a nossa Cultura, um dos criadores da primeira das
instituições científicas de Portugal, aqui, em tempos recentes, apenas lhe de-
ram direito à “sua” rua, próximo da fábrica, continuando, contudo, quase des-
conhecido e marginalizado!

Criador com Ratton da Real Fábrica de Fiação e Tecidos de Tomar, que
foi, até ao seu encerramento em 1993 e à sua dissolução, em 2012, a mais
antiga fábrica de fiação do mundo, a memória de Verdier dissolveu-se na
poeira do tempo. Com o seu encerramento é virada uma importante página na
revolução industrial portuguesa.
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Timóteo Verdier  (Fonte: Guimarães, Manuel da Silva (1976). História de uma Fábrica. A Real
Fábrica de Fiação de Thomar. Santarém, Junta Distrital de Santarém)
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MUNICÍPIO DE POMBAL

Sauvage, Fournol et alii: estrangeiros na
Real Fábrica de Chapéus Finos de Pombal

Ricardo Pessa de Oliveira*

Na segunda metade do século XVIII, e nas primeiras décadas da centúria
seguinte, foram vários os estrangeiros que passaram por Pombal, sobretudo,
devido à localização geográfica da vila e por esta ser servida por uma das
principais vias de comunicação do reino. Entre os indivíduos de outras nacio-
nalidades, contaram-se viajantes notáveis ou que se tornaram conhecidos
pelos diários das suas viagens, entre os quais, poderíamos destacar Giuseppe
Gorani, em 1766; José Cornide, em 1772; Richard Twiss, no ano de 1773;
William Dalrymple, em 1774; Pierre Marie Dezoteux, em 1777; James Murphy,
em 1789; Heinrich Friedrich Link e o conde de Hoffmansegg, no ano de 1798;
Robert Southey em 1801; o 3.º Barão Holland, a sua mulher Elizabeth e John
Allen, no final de 1808; e Louis-François de Tollenare, em 1816. Se estes
indivíduos permaneceram pouco tempo no concelho, outros houve que aí se
fixaram, adquirindo algum protagonismo.

Com efeito, a partir de 1759, assistiu-se a um aumento muito significativo do
número de estrangeiros residentes em Pombal, sobretudo, ligados à indústria
chapeleira. Recorde-se que, por alvará de 24 de março daquele ano, no âmbito
da política pombalina de fomento e protecionismo às manufaturas, D. José I
(1750-1777), havia confirmado os estatutos da Real Fábrica de Chapéus Finos,
que mandara estabelecer no sítio da Gramela, termo de Pombal, lugar que a
Junta do Comércio, que detinha a superintendência da nova unidade fabril,
considerou muito apropriado e cómodo pela abundância de águas e de lenhas.
Como expectável, a necessidade de mão-de-obra qualificada obrigou à
contratação de um mestre e de oficiais estrangeiros, sobretudo oriundos de
França, mas também de territórios sob domínio da Casa de Saboia, como
Sardenha e Turim. Desde logo, refira-se o primeiro intendente, Silvestre Sauvage,
sobre o qual pouco se sabe, a não ser que era natural do reino de França e que,
em julho de 1762, afirmou ter 45 anos de idade. Nesse ano, estando a adminis-
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tração da fábrica a cargo de Joaquim António de Azevedo, além do referido
intendente – foi o próprio que afirmou ser esse o seu cargo –, são conhecidos os
nomes e os apelidos de outros oficiais estrangeiros, que, salvo os casos em que
se conhece a assinatura, surgem na documentação escritos de forma
aportuguesada. Assim, mencionem-se um antigo contramestre francês de apeli-
do Argen, os oficiais Gioan Batista Farinel, natural da Sardenha, de 24 anos,
Jean Baptiste Allesio, natural de França, de 27 anos, João Batista Dufine, possi-
velmente da mesma nacionalidade, Miguel Griffa, natural de Turim, de 23 anos,
ou ainda o francês João Guiral, porventura o primeiro mestre de chapéus da
fábrica, falecido em Pombal, a 22 de julho de 1762. Entretanto, refira-se que nem
todos os estrangeiros residentes na vila trabalhavam naquele local. Basta recor-
dar o luterano Christian Schneider, oficial de marceneiro e estalajadeiro, de 36
anos de idade, natural de Hanôver e morador em Pombal, desde 1761, casado
com Antónia Prionetta, natural de Genebra, que foi preso e processado pela
Inquisição de Coimbra, em 1762, por proposições e por desrespeito.

A 1 de setembro de 1767, a administração da fábrica, que, por resolução
régia de 11 de julho desse ano, fora anexada à Real Fábrica das Sedas, foi
confiada a João Novais de Sá, escriturário da contadoria da fábrica das Se-
das, mantendo-se como mestre chapeleiro o francês Guilherme Fournol, indi-
víduo considerado muito hábil, que dera provas das suas competências no
estrangeiro e que vivia na Gramela em companhia da família, designadamente
da mulher, D. Agostinha Feliciana Brum, natural de Madrid, e das filhas D.
Luísa Maria, D. Margarida, D. Maria Antónia e D. Raimunda, que também
trabalhavam na fábrica. Na qualidade de mestre, Guilherme ou Guillermo,
conforme a sua assinatura, que se distinguia pela excelência do método se-
creto com que tingia de preto, cujo segredo prometeu revelar somente à dire-
ção, estava incumbido de ensinar e vigiar os aprendizes, de assegurar a con-
veniente distribuição das matérias-primas, de atestar o correto método de
laboração e de verificar a qualidade dos chapéus produzidos, auferindo 800
mil réis por ano.

Embora a sua perícia fosse inquestionável, esteve envolvido em diversas
polémicas. Primeiro foram as desordens e intrigas causadas pelo contrames-
tre José Rodrigues Monteiro que acabou despedido, em julho de 1769. Dois
anos depois, o próprio Guilherme foi acusado de não cumprir com as condi-
ções que subscrevera, mormente, de não ensinar os aprendizes, mas também
de ser pouco criterioso na escolha dos materiais, de reduzir ordenados arbi-
trariamente e de multar, de forma injusta, oficiais e operários, acusações que,
sem êxito, procurou refutar. Chegou a pensar-se no seu afastamento, porém,
um despacho, assinado pelo marquês de Pombal, datado de 26 de outubro de
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1771, na sequência de parecer de Joaquim Inácio da Cruz Sobral, atalhou
essa decisão, por considerar difícil a sua substituição e, sobretudo, por temer
as consequências que o despedimento pudesse ter junto de outros artífices
estrangeiros. No seguimento das delações, a fábrica foi fiscalizada por Alberto
Jaqueri de Sales, suíço que a direção da Fábrica das Sedas incumbira de
reformar o estabelecimento e de pôr cobro aos abusos registados. Pese aspe-
ramente repreendido, Fournol conseguiu manter-se como mestre até 9 de
abril de 1776, data da sua morte, tendo sido sepultado na capela de Nossa
Senhora do Monte do Carmo, em Pombal. O seu primogénito, Luís Fournol,
que nunca casou, e que esteve ligado ao estabelecimento de uma outra fábri-
ca no Porto, da qual, em 1768, era mestre e administrador, veio a suceder a
seu pai como mestre da fábrica de chapéus da Gramela – sucessão prevista
nas condições aprovadas e confirmadas pelo decreto de 9 de agosto de 1768 –,
ocupando o lugar até à morte, sobrevinda a 6 de fevereiro de 1786.

Se, em 1771, o relacionamento de Guilherme Fournol com João Novais
de Sá, administrador da fábrica, seria bastante conturbado, como se colhe das
delações acima referidas e de uma representação que o mestre chapeleiro
fez, em abril desse ano, à direção da Fábrica das Sedas, tudo terá ficado
sanado com o casamento do dito administrador, que enviuvara em fevereiro
de 1773, com uma das filhas de Guilherme, D. Margarida Liberata dos Anjos,
natural da cidade de Granada, Espanha, matrimónio que teve lugar a 5 de
junho de 1774, na capela da fábrica.

Quanto ao complexo fabril, que tivera um custo de 4 500 000 réis, era
composto por várias casas e oficinas. Segundo informação de 7 de agosto de
1767, além de diversas divisões para armazenamento de chapéus e de peles,
contava com uma casa para o administrador, outra para o mestre chapeleiro e
sua família, uma oficina onde trabalhavam 15 rapazes a cortar peles e cinco
cardadores, três estufas para secar chapéus e peles, uma divisão de
propriagem e goma, outra de tanques para borras de vinho (ingrediente fun-
damental no processo de enfortir) e uma onde era dado o último ferro aos
chapéus. O complexo compreendia ainda uma capela, uma cozinha e uma
despensa. No pátio, existia um alpendre e um tanque com água proveniente,
via aqueduto subterrâneo, da quinta de Sebastião José de Carvalho e Melo.
No exterior, estavam também instaladas quatro caldeiras, com duas chami-
nés, que serviam para os oficiais enfortir os chapéus, antes de os colocarem
nas formas (atualmente, um desses moldes encontra-se exposto no Museu
Municipal Marquês de Pombal).

Os chapéus eram confecionados de lã de vigonho, proveniente de Cádis,
lã de carmelina, oriunda de Londres, e de peles de diferentes animais, espe-
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cialmente de camelo, obtidas em Livorno, de castor, vindas de Londres, de
coelho e de lebre, do Alentejo e da Beira, sendo que as deste último animal
provinham também de Hamburgo, naturalmente, a preço superior. Em 1767,
laboravam na fábrica 78 pessoas, sem contar com os homens e mulheres que
escolhiam e pelavam peles e forravam os chapéus. Além de um administra-
dor, de um mestre e de um contramestre, ali trabalhavam 31 aprendizes, 26
oficiais de chapeleiro, oito oficiais de tintureiro, cinco cardadores, três racha-
dores de lenha, um oficial de carpinteiro e um amolador de ferramentas.

A fábrica tinha capacidade para produzir 40 chapéus por dia e cerca de
900 por mês. Chapéus que, consoante a qualidade, eram vendidos a preços
distintos, sendo o mais caro o de castor que podia ser adquirido por 4 mil réis.
Para se ter uma ideia do real volume de produção, entre 23 de novembro de
1767 e 3 de junho de 1777, João Novais de Sá, remeteu à direção da Real
Fábrica das Sedas um total de 86 759 chapéus, de diferentes cores e tama-
nhos, que renderam cerca de 133 contos de réis. Entre os clientes, além das
elites locais e regionais, destaquem-se D. Miguel da Anunciação, bispo de
Coimbra, que, em janeiro de 1768, ano em que viria a publicar uma pastoral
que o haveria de conduzir à prisão em Pedrouços, adquiriu um chapéu, por 4
mil réis; o príncipe da Beira, D. José, para o qual, em 1772, foram encomenda-
dos 24 de castor, por 61 200 réis; e o próprio marquês de Pombal, que realizou
várias encomendas de chapéus para os seus criados.

Em 1772, José Cornide visitou a fábrica, verificando que ali trabalhavam
um administrador, um mestre francês, cerca de 40 oficiais e outros tantos
aprendizes portugueses. Os chapéus ali produzidos eram, segundo a apreci-
ação do mesmo estrangeiro, muito bons ainda que o tivessem alertado para o
facto de perderem ligeiramente a cor. Mais tarde, em 1798, Heinrich Friedrich
Link fez referência aos tristes destroços da manufatura de chapéus de Pom-
bal, pelo que se depreende que a fábrica, que chegou a ser considerada uma
das mais recomendáveis e úteis ao bem comum do reino e que reclama um
estudo aprofundado, havia cessado ou reduzido de forma muito significa a
sua atividade. Após o encerramento, importaria conhecer o destino dos artífi-
ces que aí trabalharam, sendo plausível que, nas primeiras décadas do século
XIX, parte tenha continuado a exercer o seu ofício noutras manufaturas do
país. Admitindo essa hipótese, esses oficiais e operários, colocando em práti-
ca e transmitindo os ensinamentos adquiridos com os Fournol, concorreram
para que a influência da fábrica da Gramela, que marcou a história da indús-
tria chapeleira em Portugal e a da vila de Pombal, se estendesse para lá da
sua extinção, permanecendo ainda hoje, decorridos que estão cerca de 220
anos do seu encerramento, bem vincada na memória dos pombalenses.
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MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA DE PERA

Castanheira de Pera. A glória de um tempo.

Fernando Lopes*
Júlio Henriques**

Estava um dia quente de verão e o sol raiava como raiavam de brilho os
olhos de todas aquelas crianças. Tinham vestido a melhor roupita que havia lá
no “guarda-fatos” e que, pelo menos, não tinha remendos. Estavam lavadinhas
as roupas e bem engomadas. Havia mesmo quem fizesse estreia de uma ou
outra peça, comprada de propósito para este dia. E também quem usasse
gravata. Das que se prendiam por um elástico ao pescoço e faziam daquelas
crianças uns homenzinhos em miniatura.

Já as meninas, era rara a que não tivesse um laçarote no cabelo e não
usasse um vestidinho claro e rendado, sem esquecer os soquetes brancos e
os sapatinhos de verniz, para quem os podia comprar…

Estávamos em pleno mês de julho e era o dia da prova oral do exame da
quarta classe.

Maria Adelina tinha acabado de ser interrogada pelo professor António
Beirão que era o presidente do júri. Não tinha errado uma questão, sequer…

Ali mesmo, na presença de todos, o presidente do júri felicitou a menina
e também a colega dele, que havia sido sua professora da primeira à quarta
classe.

Maria Adelina tinha feito um exame sem falhas. Uma prova escrita exce-
lente e uma prova oral exemplar.

De nada tinha valido a derradeira tentativa de convencer os seus pais a
deixá-la prosseguir estudos...

Já estava tudo acertado. Era quinta-feira e na próxima segunda, quando
fossem 8 horas da manhã, já Maria Adelina teria que entrar na fábrica para
aprender a cerzir.

Mal sabia que já a esperava um banquinho ao lado da Madalena que era
a cerzideira mais antiga da fábrica e quem, em regra, recebia e ensinava as
aprendizas que iam chegando.

Constantino havia já feito um pedido ao patrão e, na última abordagem,
perguntado se sempre podia levar a cachopa quando fizesse o exame da
quarta.
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Lá bem no fundo, não era este o sonho do Constantino em relação à
miúda, mas estava conformado e a habituar-se à ideia… Sempre era melhor
que ver a filha na horta, agarrada a uma enxada, ao lado da mãe ou mesmo a
guardar as cabras pela serra. A cachopa tinha que ter uma profissão. E depois,
as outras também iam para a fábrica, que raio!... Cem escudos, para começar,
sempre eram cem escudos… Havia muitas bocas lá em casa e era preciso
engordar um pouco a sua “féria” e Maria Adelina era a mais velha dos quatro
filhos do casal.

E não havia mesmo tempo a perder. Vivia-se o período áureo de indústria
têxtil e se mais gente houvesse, mais gente seria precisa.

Castanheira, nesta altura, mostra-se pujante, dinâmica, e em franco de-
senvolvimento. Era um centro industrial de excelência, produziam-se tecidos
de qualidade superior e as suas gentes sentiam aquele orgulho desmedido
na sua terra e na sua história.

É segunda-feira. Este dia marca o início da última semana do mês de
julho e o fim da meninice de Maria Adelina. Agora, já era mulher e, a partir
deste dia, ia ter que fazer o caminho da fábrica, todos os dias… a pé.

A mãe tinha-se levantado cedo para acender o fogão a lenha, “aviar” os
animais e ter tempo de preparar a “dejua” da filha. E ainda tinha que lhe
preparar o almoço para ela levar para a fábrica.

O relógio marcava as sete horas da manhã quando Amélia foi junto da
cama da filha e a abanou para que acordasse. Foi como se lhe arrancassem
um pedaço do coração… A cachopa dormia a sono solto…

– Levanta-te que são horas Maria Adelina. Arranja-te que está quase a
passar a “ti” Jacinta e ainda tens que te “dejuar”. Não te atrases filha…

E nesse momento, certificando-se que a filha se levantava, virou-lhe as
costas com os olhos rasos de lágrimas que, apesar do esforço de contenção,
teimavam em cair.

Serra abaixo, os operários faziam o seu caminho habitual, em fila
formigueira, conversando uns com os outros através da linguagem muda das
suas almas, entendendo-se na perfeição.

Vindos das mais diversas localidades deste e dos concelhos vizinhos, atalha-
vam e dirigiam-se para o vale, onde corria livre a ribeira cuja água se transformava
em força motriz que alimentava as máquinas que teciam a vida daquela gente.

Não era uma vida fácil, não senhor!.. Era uma vida dura, ainda, onde cada
um encontrava a resiliência bastante que a serra tinha ajudado a forjar…
Prevalecia a vontade de vencer e a certeza de que no fim da quinzena, fruto do
árduo trabalho que agora havia na terra, tinham sempre pão para a boca dos
filhos. E quem sabe, umas horitas mais ou o trabalho nos turnos que sempre
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engordavam a “féria”. Quando os moços saíssem da escola com a quarta
classe, também podiam ir para a fábrica… Era a certeza de ter sempre um
prato de sopa em cima da mesa para comer, era a certeza de, pelo menos
abandonar a ideia do pastoreio, da enxada e da vida incerta. Era a certeza de
não ter que abandonar a terra à procura de melhor futuro… E quem sabe,
sempre se podia chegar a tecelão!...

– Amélia! Amélia!... Chamava a Jacinta em jeito de quem tem o tempo
todo contado e não pode esperar muito. Também tinha abandonado o sono e
a cama já havia umas horas. Os animais tinham ficado tratados, o almoço dos
filhos e do marido, que trabalhava no turno da noite e tinha ficado na cama a
dormir umas horitas antes de ir para a horta, tinha ficado pronto.

– A cachopa já está pronta?
– Já sim senhora. Ela já é uma mulher…
– Vamos filha, que está quase na hora, diz a Jacinta colocando o seu

braço por cima dos ombros da miúda, aconchegando esta que não proferiu
palavra durante o caminho.

Maria Adelina era a primeira filha do casal e feliz consequência da tercei-
ra vez que Amélia tinha “alcançado barriga”. As duas primeiras vezes haviam
falhado por causa da posição do trabalho, dizia com frequência, tendo, por
isso, saído da fábrica porque desejava muito ter filhos.

E tinha conseguido!...
Tinha conseguido ter mais três além de Maria Adelina, que o Constantino

também lhe não dava descanso. Queria ter um rapaz e só conseguiu à quarta
tentativa.

Amélia ficara estática à porta de casa a ver aquele rancho de gente a
sumir-se no caminho. Nos seus brilhantes olhos bailavam duas lágrimas que
não se percebia bem se de orgulho, de alegria ou outro sentimento qual-
quer… O silêncio era o dono do momento e apenas a alma deixava soltar um
“Deus te guie”.

A cachopa, essa ficara à guarda de Madalena, onde já tinha um banquito
à sua espera, para fazer dela uma cerzideira, como a mãe.

Naquele dia, mesmo sem o saber, Maria Adelina marcava encontro com
a história e com aquele que, influenciando essa mesma história, tinha marca-
do o seu tempo e por muito tempo o futuro. Grande obreiro de todo aquele
desenvolvimento, de toda aquela força produtiva, o Visconde de Castanheira
de Pera, de seu nome António Alves Bebiano.

Castanheira de Pera não era já uma aldeia desconhecida, encravada nas
faldas da serra da Lousã, onde abundavam casas pequenas, pobres e velhas,
ruelas sinuosas e becos soturnos, onde abundava a necessidade e a pobreza.
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Façamos, pois, uma viagem no tempo, recuando até ao ano de 1831, ao
dia 21 de julho desse mesmo ano e evoquemos o nascimento de uma perso-
nalidade que invadiu e preencheu a nossa história coletiva, figura marcante
de um passado que se precipitou neste presente.

Condenado ao infortúnio, como tantos outros seus conterrâneos, uma
vez que a terra natal lhes não podia oferecer futuro, parte para o Brasil, com 21
anos de idade apenas, transportando na bagagem o propósito de fazer fortu-
na e o sonho de contribuir para temperar a existência amarga do seu povo e
desenvolver a terra que o vira nascer.

Volvidos 16 anos, tendo adquirido experiência e maturidade, regressa a
Portugal e à sua terra natal com fortuna bastante e intrépidos projetos que, de
imediato, procura implementar.

 Não é tarefa fácil, prenúncio até de algum receio, escrever sobre um
homem cuja obra vai muito além daquilo que as palavras conseguem aqui
reproduzir. Ficamos sempre aquém…

Todavia, não podemos deixar de assumir o gratificante compromisso de
trazer a este espaço o espírito de um homem que, depois de conhecido, não nos
pode deixar indiferentes. De alguém que muito contribuiu para a história gloriosa
da indústria de lanifícios, nela se perpetuando e deixando gravados, com tintas
que o passar do tempo não apaga, o seu engenho e a sua autenticidade.

No momento particularmente difícil que vivemos, evocar António Alves
Bebiano – o Visconde de Castanheira de Pera – e a sua obra, será sempre
lembrar um homem que, encarando novos desafios, transformou, sempre,
adversidade em oportunidade.

Os valores que nos legou relevam da firmeza do seu caráter, coerência
do seu pensamento e ação. Foram cerzidos com a intensidade e seriedade do
trabalho e do suor, com solidariedade e espírito de corpo. Esculpidos pela
coragem e persistência que vaticina o êxito.

Teceu uma vida que se baseou na procura de horizontes de sucesso,
cuja trama, sempre sustentou na exigência, no esforço levado ao limite e na
confiança no valor do trabalho.

Hoje, colocados perante novos desafios, não menos exigentes que os do
passado, mas em tudo diferentes, importa termos a capacidade de encontrar
inspiração, qual estrela que nos orienta, olhar este exemplo e seguir com
confiança, levando adiante aquilo que foi semeado.

Não resistimos à tentação de citar Mia Couto quando nos afirma que “a maior
desgraça de uma nação pobre é que em vez de produzir riqueza, produz ricos”.

Cremos que encontramos nestas palavras a tradução fiel do pensamento
que norteou toda a vida e obra de António Alves Bebiano. Há mais de uma
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centena de anos atrás o seu principal objetivo foi a criação de riqueza e o
bem-estar de todos.

Regressado do Brasil em 1868, cedo se perceberam os seus propósitos,
não tendo esperado muito tempo para dar corpo à concretização do seu so-
nho desenvolvimentista. Nesse mesmo ano inicia a construção daquela que
viria a ser a grande aposta e referência em matéria de produção de tecidos, a
fábrica dos Esconhais. A indústria têxtil de Castanheira de Pera dava um salto
qualitativo, até aí nunca visto. Inicia, pois, a construção de uma fábrica, apos-
tando em tecnologias de ponta e modernos processos de fabricação de qua-
lidade superior, que lhe permitem obter vários e importantes prémios na Euro-
pa, Brasil e também em Portugal.

De realçar é o facto de essa unidade fabril ter proporções que, para o
meio e mesmo para o país, não eram muito comuns, sem esquecermos as
dificuldades que teve que vencer para transportar, da Lousã até Castanheira,
através da Serra, toda a maquinaria que havia sido importada de França.

Castanheira ganha expressão e nome em termos de indústria têxtil, quer no
panorama nacional, quer internacional e começa também a desenvolver-se,
percebendo-se similarmente o ímpeto e o génio empreendedor deste homem
que, não conhecendo obstáculos, pretende ir muito além do construído até aqui.

Sem muitas demoras, promoveu a construção de duas novas unidades indus-
triais, uma em Castanheira de Pera (Rapos) e outra em Torres Novas (Zibreira).

É este espírito e esta cultura empreendedora que contagia outros inves-
tidores contribuindo para que surjam, em Castanheira de Pera, novas unida-
des industriais, fazendo desta terra um dos centros industriais mais importan-
tes do país, ao nível dos têxteis. Espírito esse que se traduziu num querer
coletivo e cujo resultado foi o renascimento de uma nova Castanheira. Aquela
aldeia pobre e desconhecida, encravada no meio da serra, dava agora lugar
a uma terra em franco progresso e a desenvolver-se a uma velocidade vertigi-
nosa, onde capital e trabalho concorrem para uma relação virtuosa.

Mas, a ação de António Alves Bebiano não se limitou à construção de
unidades fabris modernas e ao desenvolvimento da indústria têxtil. Iria muito
mais além.

É sob a sua ação que, pela primeira vez, em Portugal, funciona uma
escola móvel de ensino pelo método João de Deus, dirigida a operários,
ficando a seu cargo toda a despesa com casa, mobiliário e expediente.

Por sua iniciativa cria-se, em Castanheira de Pera, um “montepio”, fundo
de solidariedade, precursor da segurança social.

É criada, nessa época, uma estação de telégrafo-postal em Castanheira
de Pera e a ele se deve.
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As estradas de Castanheira para a Lousã e para Figueiró dos Vinhos
ficam também a dever-se a esta personagem, empenhando nessas obras
toda a sua influência política que, ao tempo, havia conquistado. De referir que
os estudos relacionados com o traçado desta última foram suportados, na
íntegra, pelo Visconde de Castanheira de Pera. Usa ainda toda a sua influên-
cia para definir o traçado da estrada entre Lousã – Castanheira de Pera –
Pedrógão Grande, fazendo-o passar por Castanheira, quando outra corrente
defendia um outro traçado que o desviava desta localidade.

A ele se deve também a fundação da Filarmónica Castanheirense, em
1880, assumindo todos os custos de instrumentos e respetivos fardamentos.

A sua influência a nível local leva-o mesmo a assumir a presidência da
Câmara de Pedrógão Grande, mandato que exerceu com maestria e superior
competência, mas sem nunca perder de vista, nem, tampouco, descuidando,
um derradeiro objetivo.

Todo o progresso e desenvolvimento gerado pelo impulso da indústria
têxtil, de que o Visconde foi o seu maior responsável, viriam, mais tarde, a ter
uma consequência feliz para a qual havia também lutado e muito contribuído,
com a ajuda de tantos outros castanheirenses ilustres, a emancipação de
Castanheira de Pera e consequente elevação a concelho.

Infelizmente, já não assistiria a tal momento histórico por ter falecido, em
1911, ainda que o seu contributo tenha sido determinante.

A elevação a concelho viria a acontecer a 4 de julho de 1914.
Por Decreto de 27/01/1881, D. Luís concede-lhe o título de Visconde de

Castanheira de Pera, que passa a usar, a partir dessa data, como reconheci-
mento da sua ação, atendendo ao seu merecimento e qualidades.

Parece-nos oportuno que, ao terminar, se invoquem as duas facetas que
consideramos mais importantes e plenas de atualidade de António Alves
Bebiano: a abertura de espírito à inovação e o talento para ultrapassar obstá-
culos gerando novas oportunidades.

Evocar esta personalidade é também prestar-lhe uma homenagem que
nasce do profundo reconhecimento de todos aqueles que procuraram
aprofundar o conhecimento da sua obra fecunda, do seu talento e da sua
imensa generosidade, resultado do adensamento e importância que essa
mesma obra assumiu no plano local, regional e mesmo nacional.

É aqui que assume particular importância fazer apelo à nossa memória
coletiva.

É aqui que assume particular importância preservar a memória de um povo.
Ter memória é respeitar o futuro tanto quanto as lutas e os momentos do passa-

do, as vitórias e as derrotas. Ter memória é indignarmo-nos e não nos resignarmos.
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Ter memória é, afinal, termos a capacidade de assumir o nosso patrimó-
nio histórico como fonte de inspiração para a construção de um futuro que a
todos pertence e a todos convoca.

Oxalá, tenhamos nós a capacidade de encontrar a força e vigor suficien-
tes para dar continuidade à nossa história, fundamentando-nos na força, na
magnitude e na grandeza moral daquele que hoje aqui evocamos, assumindo
na plenitude o legado que ele nos transmitiu.

Evocar António Alves Bebiano é uma obrigação cívica de qualquer
castanheirense que tem que ser cuidada neste presente, que também já foi
futuro.

É uma esperança que devemos alimentar porque sabemos de onde vem.
É uma esperança do presente que, vindo do passado, se deve projetar no
futuro!...
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MUNICÍPIO DE OURÉM

Comendador Armando Lopes,
um ouriense cidadão europeu

José Manuel Dias Poças das Neves* 1

A freguesia da Urqueira2 e a infância de Armando Lopes

Região de transição, mas ainda pertencendo à antiga Beira Litoral, o
concelho de Ourém situa-se na orla administrativa do distrito de Santarém. A
sua posição geográfica levou a que, principalmente a partir do século XVIII,
tenha estreitado a sua natural ligação ao concelho vizinho de Leiria3.

Nos anos 40 do século XX, a zona norte do concelho de Ourém, essenci-
almente rural, já tinha perdido grande parte da sua importância económica,
suplantada pela freguesia que crescia à sombra do Santuário Mariano de
Fátima.

Foi numa freguesia rural do norte do concelho de Ourém, Urqueira, que
nasceu em 25 de Março de 1943, Armando Lopes, no Brejo Alto, no lugar da
Cavadinha, junto do limite da freguesia vizinha de Caxarias4.

A sua infância e juventude foram iguais à de tantas outras crianças do
concelho, ligadas à actividade agrícola e à venda do gado. Frequentou a
Escola Primária onde, segundo Acácio Sousa “a professora (…) falava na
França saída da guerra e no herói, General De Gaulle, desenhando-se um
horizonte onírico na mente de Armando, com um desejo crescente de conhe-
cer esse país” (Sousa, 2017).

Sendo o mais velho de três irmãos (os outros eram o José e a Lucinda), a
morte do pai, quando tinha apenas 11 anos, trouxe-lhe o pesado fardo de ter
de assegurar o sustento familiar.

1 o autor do texto não escreve segundo o novo Acordo Ortográfico.
2 Criada pelo decreto n.º 15.286, de 27/03/1928, com lugares da freguesia de Olival.
3 Já que dista apenas 23 Km da cidade de Leiria.
4 Dada esta proximidade com o limite da freguesia vizinha (cerca de 400 metros), algumas referências
ao nascimento de Armando Lopes apontam Caxarias como origem natal, o que não é de todo correcto.
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Tudo se complicou no entanto quando completou os 18 anos, em 1961.
Tinha começado a Guerra Colonial e o mais certo seria ser apurado “nas
sortes” e ter de ir para o Ultramar, pondo em causa o sustento familiar.

A emigração para França e a sua vida empresarial

No início do século XX, em 1928 o administrador do concelho apontava
como principais razões para a emigração em Ourém que “a crise de trabalho
neste concelho se está acentuando e mais se notará na próxima quadra
invernosa, por vários factores entre os quais a falta de trabalho agrícola e
apanha da azeitona, sendo talvez devido a essa circunstância que se verifica
o aumento crescente da emigração para os Estados Unidos do Brasil. (a)
Machado”5.

A partir dos anos 30, a actividade dos engajadores era uma realidade no
concelho, conforme podemos constatar na Correspondência Confidencial do
Administrador Adriano da Conceição “em que Joaquim Francisco, natural de
Caxarias, freguesia de Seiça, (…) está pronunciado (…) por ser um engajador
profissional de homens para França e sem documentos legais”6.

A França era na altura um destino apetecível, já que o plano de reconstru-
ção da Europa após a Segunda Guerra Mundial exigia mão-de-obra, com a
consequente abertura do mercado de trabalho. Foi este o destino escolhido
por Armando Lopes que, no dia 3 de Novembro de 1961, chegou a Saint-
Maur-des-Fossés. Como a maior parte dos portugueses, começou a trabalhar
na construção civil.

Casado com Odete Lopes em 1964, encontrou na sua companheira o
apoio necessário para se lançar noutras aventuras, criando desde logo a
Lopes Voyages, que fazia o transporte de portugueses.

Passados apenas 10 anos criou a sua primeira empresa, a DIS. Como é
facilmente observável no quadro anexo, o empreendedorismo e a capacidade
de trabalho de Armando Lopes levaram-no a uma projecção empresarial não
só em França7, mas que também se estendeu ao seu país natal.

5 Arquivo Municipal de Ourém, Livro de Correspondência para o Governo Civil N.º 29, de 20/10/1928,
p. 19 V.
6 Arquivo Municipal de Ourém, Correspondência Confidencial d‘esta Administração, de 12/2/1930,
Dirigida ao Governador Civil de Lisboa p. 32.
7 As suas empresas destacaram-se em obras de vulto, como por exemplo no Louvre, na Opera, na
Bastille, no Hipódromo de Vincennes e nos acessos à Euro Disney.
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A Cultura e a vida Associativa de Armando Lopes

Conforme confessou em Março de 2016 quando o Rotary Club de Leiria
o considerou Profissional de Mérito, a “(…) família, a cultura e a vida associativa
(…) são nestes valores que me sinto feliz (…)”.

Os exemplos falam por si. Em 1972 o maire de Saint-Maur Gilbert Noël
escolheu-o como representante dos portugueses emigrantes na região. Em
1975 é presidente do clube de futebol US Lusitanos de Saint-Maur, para, em
2002, passar a presidir ao português US Creteil Lusitanos.

O homem que tinha como sonho ver em Paris um liceu português8 , em
1992 já tinha assumido a direcção geral da Radio Alfa, responsável pela
difusão da língua e cultura portuguesa em França., O dinamismo que imprimiu
leva a que esta rádio se destaque também em grandes campanhas de solida-
riedade, como por exemplo em Julho de 2017 quando uma delegação franco-
portuguesa se deslocou a Leiria, para entregar um cheque de 356 mil euros,
fruto de uma campanha de recolha de fundos em favor das vítimas do incêndio
de Pedrógão Grande. A recolha foi feita pela associação “Solidarité aux victimes
de l’incendie de Leiria”, presidida por Armando Lopes, foi criada especifica-
mente para este efeito.

Não podendo nestes breves apontamentos elencar de toda a sua
actividade de âmbito cultural, ficam as suas palavras aquando da apresenta-
ção do projecto Moagem Heritage à imprensa. “É um investimento importan-

8 Entrevista em 2006 ao jornal Luso Presse.
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tíssimo. Não para ganhar dinheiro, mas para realizar o meu sonho e dos
leirienses de recuperar este monumento histórico da cidade. (…) Faço-o, não
por dinheiro, mas por uma questão cultural”.

O reconhecimento a um cidadão europeu de pleno direito

Com a adesão de Portugal à CEE9, os trabalhadores portugueses viram
mudar o seu status de emigrantes para cidadãos europeus. Surgem então os
reconhecimentos públicos prestados a Armando Lopes.

Em Maio de 1992 o presidente da República Mário Soares atribuiu-lhe
uma Comenda. Três anos depois, em Lisboa, o novel Comendador Armando
Lopes recebeu da Associação Empresarial Portuguesa a medalha de reco-
nhecimento de melhor empresário português, na Europa.

No início do século XXI, em Setembro de 2002 o Presidente da República
Francesa, Jacques Chirac, outorga-lhe o grau de Cavaleiro da Legião de
Honra.

Sendo, um dos fundadores da Câmara de Comércio e Indústria Franco-
Portuguesa, em 2004, foi nomeado, em Junho de 2011, pela Lusoservices,
Português de Valor, “pelo contributo demonstrado em prol das Comunidades
Portuguesas no Mundo”.

Em 11 de Junho de 2016, aquando das Comemorações do 10 de Junho
junto da Comunidade Portuguesa em França, foi descerrada uma placa
toponímica com o seu nome numa rotunda de Créteil, com a presença, entre
outros do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, e
do Primeiro-Ministro, António Costa.

Nunca esqueceu a sua região, as terras dos concelhos vizinhos, Leiria e
Ourém. Em 1982, dinamizou a geminação das cidades de Leiria e de Saint-
Maur-des-Fossés para permutas culturais e empresariais. No ano seguinte,
para a rotunda que fica em frente do Edifício 2000, Armando Lopes encomen-
dou ao escultor Fernando Marques, um conjunto escultórico de homenagem
ao Emigrante, que ofereceu à cidade.

Em 1995, Ourém, sede do seu concelho natal, atribuíu-lhe a medalha de
mérito da cidade.

Em 15 de setembro 2018 foi inaugurada em Leiria a Praça Comendador
Armando Lopes pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa e
pelo Presidente da Câmara Municipal de Leiria, Raúl Castro, a que se asso-
ciou o Presidente da Câmara de Créteil, Laurent Cathala.

9 Assinatura do Tratado em 1985 e entrada em vigor em 1 de Janeiro de 1986.
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O Comendador Armando Lopes, um dos portugueses mais influentes de
França, ao longo da sua vida não se limitou a ser um empresário de sucesso
mas, fiel às suas origens, dedicou-se a criar pontes entre Portugal, o seu país
de origem e França, o seu país de acolhimento. Não há povos sem memória e,
por isso, projectou a região de Ourém e de Leiria além fronteiras, criando
laços de afectividade, de solidariedade e de empreendedorismo.

Como salientou o presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa
aquando da inauguração em Leiria da Praça com o seu nome, o Comendador
Armando Lopes é um “exemplo de gente trabalhadora, de gente que produz
riqueza, de gente que faz um esforço para distribuir essa riqueza, dedicada à
comunidade e que não esquece as suas raízes”.
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MUNICÍPIO DE LEIRIA

A indústria transformadora de plástico
em Leiria – uma marca além-fronteiras

Sara Marques da Cruz*
Vânia Carvalho*

As matérias-primas que desde há muitos milénios construíam o nosso
quotidiano, tais como a pedra, a madeira, a cerâmica e o metal, têm vindo
paulatinamente a ser complementadas e até substituídas por materiais sinté-
ticos, como o plástico.

A indústria dos plásticos nasce no início do século XX, com a baquelite, o
primeiro plástico verdadeiramente sintético, feito pelo Homem. Sintetizada em
1907 por Leo Hendrik Baekeland, nos EUA, foi  comercializada em grande
escala a partir de 1910. A baquelite rapidamente encontrou inúmeras aplica-
ções, nomeadamente nas indústrias elétrica, de telecomunicações, automó-
vel, da rádio e das utilidades domésticas. A necessidade de combustíveis,
nomeadamente de gasolina para os transportes, impulsionou o aumento do
consumo de petróleo e, em consequência, o aproveitamento dos seus
subprodutos. Os plásticos e as borrachas sintéticas tornaram-se comercial-
mente importantes, assistindo-se, ao longo do século XX, a um crescimento
exponencial da indústria dos plásticos. Rapidamente se percebeu que qual-
quer objeto podia ser fabricado em plástico. E foi.

As mudanças sociais das décadas centrais do século XX impulsionaram o
uso de determinados tipos de plástico. Veja-se, como exemplo, a mudança ocor-
rida no padrão de vendas a retalho, que promoveu o uso de filme de polietileno,
já que o saco de plástico se tornou a embalagem quase universal, ou a entrada
das mulheres no mercado de trabalho nas democracias ocidentais, que promo-
veu o uso dos Tupperware, no intuito de simplificar a organização doméstica. As-
siste-se a uma explosão na utilização dos plásticos que coincide com, alimenta, e
é alimentada pelo crescimento económico dos anos pós-II Guerra. O plástico aju-
dou a definir as condições para a veloz expansão do comércio global e do
consumismo, que tão cabalmente caracterizam a segunda metade do século XX.
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Em Portugal, a indústria do plástico é introduzida por João Barbosa
Corsino, que instala a SIPE – Sociedade Industrial de Produtos Elétricos, em
1935, no Dafundo, em Lisboa, para produção de baquelite para material elé-
trico. O seu fundador, empreendedor e professor no Instituto Superior Técnico,
é um exemplo paradigmático da necessária aliança entre a investigação e a
indústria, que permitiu algum florescimento industrial, num país fundamental-
mente agrícola, praticamente sem investigação química e tecnológica ou tra-
dição industrial, em contraste com países industrialmente mais avançados,
onde o plástico já se assumia como emblema da modernidade. A indústria
transformadora de plásticos nasce em Portugal em complementaridade da
indústria de moldes, atividade esta que se situa a montante da indústria dos
plásticos e da qual esta depende. Assim, devemos retroceder à implantação
da indústria vidreira na Marinha Grande, cuja origem remonta ao surto empre-
endedor industrial pombalino do século XVIII.

Essas indústrias vidreiras, que aí singraram, dependiam para o processo
de fabrico dos seus produtos, da técnica de moldagem por sopro: a massa vítrea
é colocada num molde, e depois soprada pelo vidreiro de forma a dar à peça a
forma do interior do molde. O molde foi sendo fabricado, sucessivamente, em
madeira, barro refratário, bronze, ferro fundido e, finalmente, em aço, acarretan-
do sucessivas melhorias ao processo de fabrico. A necessidade da existência de
moldes para a indústria de vidro leva, naturalmente, à instalação de uma indús-
tria que dê resposta a essa demanda, nascendo, paralelamente ao desenvolvi-
mento da indústria vidreira, a indústria de moldes para vidro.

Os irmãos Aires Roque e Aníbal Abrantes são nomes incontornáveis na
história dos moldes e dos plásticos. Aires Roque introduziu em Portugal o
fabrico de moldes de aço para vidros, no final da década de 1920, e Aníbal
Abrantes deu um enorme impulso à produção de moldes para a compressão
e a injeção de materiais plásticos, uma vez que a técnica da moldagem é
também utilizada para a transformação das matérias plásticas. Assim, e por
um processo de transferência tecnológica, esta região aparece como um local
propício para a instalação de indústrias transformadoras de plástico. Facil-
mente se depreende o resto da equação geográfica: Leiria, ou melhor, o eixo
Leiria-Marinha Grande, aparece como um local lógico para a instalação de
indústrias transformadoras de plástico. A história confirma esta asserção, pela
evidência, que perdura, do imenso número de indústrias transformadoras de
plástico nesta região, algumas das quais em funcionamento ininterrupto des-
de os anos 40 do século passado.

A localização de Leiria, entre Lisboa e Coimbra, é um dos argumentos
possíveis quando se tenta evidenciar as causas da sua notável industrializa-
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ção, em meados do século XX. Esta industrialização começa no século XIX,
num processo lento, tardio e modesto que paulatinamente vai criando um
ambiente industrial.

A energia elétrica, de origem hidráulica, começa a ser produzida logo a
partir de 1910. A primeira cabine telefónica, pública, foi instalada em 1929, e
em 1933 começam os moradores da urbe leiriense a usufruir de água canali-
zada. A ligação ferroviária entre Leiria e os demais polos está, nestas déca-
das, refém da distância que separa a estação do núcleo da cidade. Ao ser
asfaltada a estrada que os liga, esta converte-se num eixo de desenvolvimen-
to industrial. Várias empresas transformadoras de plástico instalam-se preci-
samente ao longo da “estrada da estação”, e a ligação é estreitada.

A entrada num regime autoritário, que vigorará em Portugal nas décadas
seguintes, pode ter atrasado ou condicionado o progresso industrial, através
do férreo controlo estatal próprio da organização corporativa do Estado Novo,
e concretamente da política de condicionamento industrial. Neste ambiente,
destacavam-se “os mais inovadores, os que arriscavam, os que estavam aten-
tos não só às necessidades do consumo, mas também ao que era a vanguar-
da em países desenvolvidos” (Mourão, 2020).

 Em Leiria, José Nobre Marques e José Lúcio da Silva haviam fundado,
em 1927, a Nobre & Silva, onde produzem alpercatas em pano com sola de
borracha vulcanizada. Em 1936 encomendam à Aires Roque & Irmão o fabri-
co de um molde para tampas de baquelite a usar num frasco de perfume.
Passam a transformar baquelite para fabrico de rolhas, tampas e pequenos
utensílios domésticos – está dado o pontapé de saída.

Esta indústria transformadora, que exigia nos seus primórdios uma
tecnologia comparativamente simples e obtinha resultados comerciais
satisfatórios, é naturalmente objeto de um processo de imitação. Instalam-se
unidades fabris em várias zonas da cidade de Leiria e arredores, polvilhando
o tecido urbano e periférico de “fábricas de plásticos”. Segundo Dias Coelho,
“muitas nasceram como pequenas unidades domésticas (…) Procurava-se
retirar uma pequena fatia, por vezes minúscula, do bolo que era este novíssimo
ramo da indústria” (Coelho, 2001, p. 16).

O plástico aparecia como uma substância tão excepcional, com tanto
potencial, envolto numa tal promessa de êxito, que parecia o veículo certo
para uma geração de voluntariosos empreendedores, tendo em conta as rela-
tivamente modestas exigências de capital e especialização. Atente-se, como
exemplo, no percurso de Eduardo Augusto Maria da Silva, fundador da Edmar,
em Leiria, em 1956, recolhido num depoimento no âmbito do projeto de inves-
tigação “O Triunfo da Baquelite”:
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“comprou uma máquina de injeção e contratou um operador com ex-
periência, que trabalhava na Baquelite Liz. Tinha inicialmente um operário
que ganhava 16 escudos na Baquelite Liz e veio ganhar 18 escudos na
Edmar. Faziam peças por injeção, apenas até 20 gr. Começou por fazer
pequenos brinquedos, os famosos brindes da Farinha Amparo. Para execu-
ção dos moldes, trabalhavam com uma pequena oficina da Marinha Gran-
de, pertença de Calazans Duarte, de operários muito habilidosos, vindos da
indústria vidreira e com esse conhecimento (…)”.

As experiências vão-se sucedendo entre as décadas de 1940 e 1950. Em
1946, Francisco Clemente, Joaquim Abraúl e Luís Gonçalves instalavam a
Baquelite Liz, onde fabricavam brinquedos e utensílios diversos. Nestas déca-
das iniciam a sua produção as fábricas João Ruano, MAP-Matérias Plásticas,
Fabal (depois Faplana), Plásticos Santo António, JOF, Plásticos Edmar, Plás-
ticos São Miguel, FLP – Fábrica Leiriense de Plásticos, Plásticos Simala,
Plastidom (depois Domplex) e tantas outras.

Estas empresas tomam distintas nomenclaturas ou configurações ao longo
da sua história. Independentemente dos interessantes percursos individuais dos
fundadores ou de cada instituição, a nota constante parece ser a existência de
uma massa crítica numerosa de empreendedores, na indústria do plástico, num
prenúncio do que décadas mais tarde seria denominado cluster.

É evidente o grande florescimento desta indústria a partir de meados da
década de 1940, a que não é alheio o ambiente do pós-II Guerra. Por todo o
mundo industrializado se diversificam as matérias-primas, se concebem ou-
tros produtos, se criam novos hábitos de consumo que vão, cada vez mais,
exigindo produtos fabricados em massa a preços mais baixos. Portugal acom-
panha este processo de crescimento, apoiado na industrialização, benefician-
do de uma certa abertura ao panorama económico internacional, assente na
adesão à EFTA (Associação Europeia de Comércio Livre) e à OCDE (Organi-
zação para a Cooperação e Desenvolvimento Económico).

Na região, o número de fábricas transformadoras de plástico vai aumen-
tando, com oscilações pouco pronunciadas, mesmo em períodos nos quais
estas seriam esperadas, como na época conturbada da revolução de 1974.
Esta situação dever-se-á, parcialmente, ao carácter semifamiliar destas em-
presas, conferindo uma índole distintiva a este “operariado sem o perfil prole-
tário” (Sousa, 2020).

A indústria da região foi especialmente ambiciosa na sua ligação ao
design de produto de qualidade, que tornou os plásticos de Leiria numa refe-
rência. Desde cedo os produtores frequentam as maiores feiras da especiali-
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dade, principalmente europeias. Se de início copiam os produtos, e referem o
design italiano e nórdico como especialmente influentes, paulatinamente cri-
am produtos de design próprio. Gabinetes de desenho, peças originais…
Cabe mencionar, já na década de 1980, o pioneirismo da MAP – Matérias
Plásticas, com as suas linhas de sanitários, desenhadas por Piet Cohen, ou a
associação entre a Faplana e o designer Philippe Starck, que resultou na
materialização de peças icónicas como o cinzeiro Joe Cactus.

É inegável que o atual cluster industrial da região, que liga umbilicalmente
moldes e plásticos, e é caracterizado por um tecido empresarial muito dinâmi-
co e pela integração de vastas competências, teve o seu arranque profunda-
mente alavancado na indústria transformadora de plástico. Goza hoje de ver-
dadeiro reconhecimento internacional.

A ligação entre a investigação académica e o cluster industrial dos plás-
ticos e moldes tem vindo a ser densificada nas últimas décadas. O trabalho
desenvolvido no CDRSP – Centro do Desenvolvimento Rápido e Sustentado
do Produto, centro de I&D dependente do IPLeiria, é exemplo da articulação
que se vem fomentando através do desenvolvimento científico e tecnológico,
conduzindo a novos produtos, materiais e processos mais adequados, efica-
zes e eficientes, e gerando valor acrescentado à indústria.

Novos caminhos estão a ser trilhados na indústria do plástico. São vários os
projetos académicos, industriais e governamentais que visam produzir e utilizar
plástico de modo mais eficiente e adequado através, por exemplo, da explora-
ção dos bioplásticos, aplicados na medicina e na engenharia de tecidos, ou dos
materiais compósitos, com significativas aplicações nos transportes e constru-
ção. O plástico, que no seu significado moldável, foi sendo aplicado nas mais
diversas utilizações do nosso dia-a-dia, terá agora o papel de se moldar de
forma transversal a um mundo mais exigente, que busca o equilíbrio com a
natureza, entre o duradouro e o descartável, impulsionando e promovendo o
desenvolvimento sustentável da nossa sociedade (Tomás, 2020).

O Município de Leiria inaugurou em 2019 no Museu de Leiria, a exposi-
ção, Plasticidade – Uma História dos Plásticos em Portugal1, que reconhece a
importância e impacto económico mas também social e ambiental desta in-
dústria na região. Os trabalhadores das fábricas, que têm sido e são os cons-
trutores desta história com tanto futuro, que agora visitam a exposição, depo-

1 A exposição Plasticidade – Uma História dos Plásticos em Portugal resulta da parceria entre o
Município de Leiria | Museu de Leiria e o projeto de investigação “O Triunfo da Baquelite – Contributos
para uma História dos Plásticos em Portugal”, desenvolvido no Centro Interuniversitário de História
das Ciências e da Tecnologia - Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e financiado pela
Fundação para a Ciência e a Tecnologia – FCT (PTDC/IVC-HFC/5174/2014).
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sitam a mesma carga afetiva nos objetos de plástico, produzidos em série, em
ambiente industrial, que seria de esperar de um artesão e dos seus objetos
únicos, elaborados manualmente. Esta reação surpreendente esbate-se com
a reflexão de que são ambos – objeto em série, objeto manual – fruto de vidas
de esforço e trabalho, tão características da comunidade leiriense.
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MUNICÍPIO DA MARINHA GRANDE

75 anos da Aníbal H. Abrantes – Indústrias
de Moldes e Plásticos, SA

Joaquim Menezes*

Foi em 30 de junho de 1945, que formalmente se fundou a Empresa
Aníbal H. Abrantes e, por conseguinte, lançada a semente do que viria a ser a
Indústria de Moldes Portuguesa.

Desde os finais do Seculo XIX e início do seculo XX, que a região da
Marinha Grande estava fortemente conotada com a Indústria Vidreira. No
entanto, só em 1926 Aires Roque, que trabalhava na Fábrica de vidro dos
Irmãos Stephens, produziu autonomamente o primeiro molde para vidro em
Portugal.

Tendo em consideração as necessidades locais na utilização de moldes
para o vidro, face aos muitos condicionalismos existentes na altura, nomeada-
mente ao nível dos transportes, comunicação e outros, Aires Roque e o seu
irmão, Aníbal Henrique Abrantes, viram a oportunidade e abriram uma oficina
de manutenção e produção de moldes para vidro. Foi nesta oficina que, em
1937, seria produzido o primeiro molde para plástico em Portugal, um molde
para compressão de baquelite, estruturalmente semelhante aos que produzi-
am para o vidro.

Confiando no potencial que se abria para a utilização da baquelite (das
matérias plásticas), Aníbal Abrantes, “agarrou” esta oportunidade. Não che-
gando a consenso com o seu irmão Aires Roque, decidiu-se pela separação
da sociedade e pela criação, em 1945, da sua própria empresa, cuja denomi-
nação se altera para "Aníbal Abrantes".

Conforme cópia da escritura notarial existente, pode-se assim afirmar
como sendo este o ato formal que deu origem à primeira empresa dedicada à
fabricação de Moldes para Plásticos, dando inicio ao que hoje chamamos de
Indústria de Moldes Portuguesa. A sua génese assentou no sonho e visão de
um empresário que, na década de 40, percebeu o potencial do que vulgar-
mente hoje designamos por “plástico”.
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O crescimento orgânico da Indústria deveu-se fundamentalmente à for-
mação de técnicos, gestores, mobilização de capitais, angariação de novos
clientes por parte da empresa, bem como pela ação de outros atores que, de
forma evolutiva e diversa, começaram a interagir com esta.

Foi também a Aníbal H. Abrantes, que estabeleceu as primeiras relações
económicas com compradores externos, criando e promovendo uma cultura
muito própria e inovadora para a época, que veio a ser motora do seu desen-
volvimento e de muitas das outras empresas criadas no seu seio.

Com a emergência e desenvolvimento da empresa Aníbal H. Abrantes,
pelas redes de conhecimento e relações criadas por esta, o ecossistema em-
presarial da Marinha Grande e Oliveira de Azeméis (outro centro tradicional
da Indústria de Vidro), passou a estar mais atento às oportunidades que esta
nova matéria prima (baquelite e outras matérias plásticas) estava a proporcio-
nar em múltiplas aplicações, desde utilizações domesticas até às industriais.

Demorou uma década para que a Abrantes iniciasse a descoberta de
mercados exteriores, exportando o primeiro molde para o Reino Unido (1957).
Iniciou-se uma nova fase da Indústria de Moldes, em que, a empresa de Aníbal
H. Abrantes funcionou como uma “escola de moldes”. Saíram dela inúmeros
profissionais, que deram corpo à indústria e originaram a criação de novas
empresas, exercitando assim um espírito empreendedor e um perfil de risco,
muito pouco típico da indústria portuguesa, mas que é muito usual nesta in-
dústria a nível global.

A Indústria de Moldes desenvolveu-se até hoje com a contínua adoção
de tecnologias novas e sobretudo com relações de confiança com os clientes,
a maioria das quais ainda hoje persistem.

Cedo se tornou claro que a exportação era o caminho. Os mercados
externos são uma característica diferenciada, que a Indústria viria a desenvol-
ver e a alavancar, face ao exíguo mercado interno e à ambição de crescimento
na oferta e capacidade das empresas. Esta visão tem vindo a permitir a
sustentabilidade das empresas, tendo nos dias de hoje indicadores de expor-
tação acima dos 90% da produção.

Desde a sua génese, esta indústria conseguiu um posicionamento glo-
bal, que a indústria tradicional portuguesa, estranhamente, mal conhecia. Nessa
época, o conceito de “Globalização” ainda estava em fase de experimentação
ou desenvolvimento embrionário.

O futuro desta Indústria, que acabou de celebrar a 30 de Junho os seus 75
anos, continua assente no inevitável desenvolvimento tecnológico e organizacional,
no capital humano e consequente desenvolvimento de competências e conheci-
mento, face à sua concorrência natural, os congéneres internacionais.
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Não menos importante, esta indústria depende fortemente da sua capa-
cidade de cooperação e re-invenção, cujos novos tempos, que agora atraves-
samos, tornou mais evidente e desafiadora.
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MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

Maçã de Alcobaça

Inês Silva*

Entre a serra e o mar, no Oeste de Portugal, existe uma terra onde cheira
a maçã. Essa terra chama-se Alcobaça. Por qualquer caminho que se vá, o
olhar sobre a paisagem distrai-se com o odor vindo de um quintal, de um
jardim ou de um pomar. No casario que pintalga os campos de cada aldeia, há
uma árvore cujos frutos contam a mestria dos nossos avós, aprendida pelos
nossos pais e, hoje, por nós.

Um dos frutos mais apetecíveis é a maçã, de qualidade e sabor únicos,
dada a particularidade do solo onde nasce, do clima que a aquenta e da brisa
marítima que a refresca.

A maçã de Alcobaça tem uma história.
No século XII, D. Afonso Henriques propôs a Bernardo de Claraval, gran-

de impulsionador da ordem religiosa cisterciense na Europa, doar-lhe uma
parcela de terreno de 44 mil hectares, em troca da vinda de uma colónia de
monges, cuja missão seria ordenar o território e gerir os seus abundantes
recursos, para além de fundar uma Abadia. Bernardo de Claraval aceitou e
enviou uma colónia de monges, a fim de verificarem as condições do local.
Cedo descobriram as excecionais qualidades do território, situado entre o
Oceano Atlântico e a Serra dos Candeeiros, duas barreiras naturais que es-
condiam rios e nascentes de água potável, terras extremamente férteis para a
agricultura, pedra em abundância e uma tão grande biodiversidade que pos-
sibilitaria a autossuficiência.

Os monges cistercienses permaneceram nestes “coutos” 700 anos. Cons-
truíram a maior igreja de estilo gótico do país no Mosteiro de Santa Maria de
Alcobaça, uma obra-prima da arte cisterciense, hoje património da UNESCO,
que ainda preserva vários edifícios medievais, como o claustro, o dormitório, o
refeitório, a sala do Capítulo, entre outros. Guarda, também, no transepto, dois
maravilhosos tesouros góticos – os túmulos de D. Pedro I e de D. Inês de Castro.

Foram os monges os responsáveis pelo cultivo de árvores de frutos, no-
meadamente das macieiras, uma vez que as maçãs tinham maior poder de
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conservação e excecionais qualidades organoléticas, como defende Manuel
V. Natividade (1860-1918, ilustre arqueólogo, etnógrafo e produtor agrícola),
na sua obra As Frutas d’Alcobaça (1912): “a cultura das árvores frutíferas
mereceu sempre dos monges os mais constantes cuidados”; “reunia ela ca-
racterísticas que a tornam distinta: a gradação da doçura à avidez na longa
série de variedades; o delicioso perfume, o encanto vivo da cor,...”(Natividade,
1912, p. 7 e 8).

Joaquim V. Natividade (1899-1968, engenheiro agrónomo e silvicultor,
filho de Manuel V. Natividade) considerou-os “Monges Agrónomos”, numa
conferência em 1942, e justifica: “Chamei-lhe Monges Agrónomos. Porque
não monges agricultores, ou mais simplesmente, e adoravelmente, homens
bons, boni hominis, como nos antigos documentos? Porque a agricultura era
já, nesses tempos recuados, uma verdadeira ciência nos mosteiros cistercienses
e beneditinos” (Natividade, 2013, p. 16). Deveu-se, pois, aos monges, acres-
centa o autor, o estabelecimento de “diretrizes por que se tem guiado a agri-
cultura regional até aos nossos dias. Os olivais, os pomares, as vinhas, tão
amorosamente protegidos nas primeiras cartas de povoação, constituem hoje
ainda uma das maiores riquezas das terras de Alcobaça”.

Ao acarinharem a fruticultura, os monges de Alcobaça desenvolveram
pomares de laranjeiras, pessegueiros e maçãs de renome, cujo comércio
registou uma elevada atividade. “Enquanto as laranjas e os limões tinham
como destino a Inglaterra e o Brasil, as maçãs eram conduzidas para o Algarve
e norte de África”, refere Maduro (2015, p.484), indicando, a este propósito,
que “segundo J. V. Natividade, só no ano de 1854 foram exportadas 251
carradas de fruta verde (maçãs).”

Se a extinção das Ordens Religiosas em 1834 trouxe um esmorecimento
à produção de fruta, outros problemas como a febre da vinha, no dealbar do
século XX, levaram à sua decadência. Manuel V. Natividade dá o alerta, uma
vez que anteriormente tinha edificado a Natividade & C.ª Frutas de Alcobaça
(1885), primeira grande unidade fabril do sector alimentar da região, movida a
vapor e dedicada à produção de conservas de fruta, compotas e marmelada,
granjeando notoriedade e reputação ao obter medalhas ouro, prata e bronze
nas exposições internacionais de Paris (1900), São Luiz (1904), Madrid (1905)
e Rio Janeiro (1908), tornando-se ainda fornecedor da Casa Real Portuguesa
e exportando os seus produtos para África (colónias), Brasil e Inglaterra. As-
sim, para além de publicar o já referido livro As Frutas d’Alcobaça (1912),
fundou, com outros concidadãos, a Junta de Reconstituição dos Pomares de
Alcobaça, à qual Maduro (2015) reconhece êxito: “Dá-se então início às plan-
tações de alguns milhares de macieiras, pereiras e pessegueiros. Esta asso-
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ciação patrocina, em agosto de 1914, a primeira exposição pomológica
concelhia. Em setembro de 1915, dá-se uma segunda exposição que conta
com a presença do Presidente da República, Teófilo Braga. No ano seguinte,
os produtores alcobacenses arrecadam prémios no concurso frutícola promo-
vido no âmbito da Exposição Agrícola e Industrial de Leiria. A criação do Posto
Agrário, em 1916, vem dar um alento à fruticultura.”

 Porém, e de acordo com o autor, a atividade ganha verdadeiramente
fôlego a partir do empreendimento de Joaquim V. Natividade, em meados do
século, no âmbito do II Plano de Fomento, cujos objetivos assentam no desen-
volvimento de estudos pomológicos e na assistência técnica às novas planta-
ções. Em 1968, foi construído o Centro Nacional de Estudos e Fomento da
Fruticultura, que passou a designar-se, em 1981, Estação Nacional de Fruti-
cultura Vieira Natividade, pelo reconhecimento da sua obra.

Nos anos 90, com o Mercado Único, a concorrência dos parceiros comu-
nitários levou à criação de uma estratégia de promoção da imagem da maçã,
de forma a mostrar a capacidade e qualidade na produção portuguesa. De
uma campanha ocorrida em 92/93, resultou um projeto comum, que envolveu
a marca “Maçã de Alcobaça”. Recuperou-se o saber-fazer ancestral dos “jar-
dins” dos monges, mas associou-se as mais modernas e racionais tecnologias
eco-culturais. Resultou em apetecíveis frutos Casa Nova, Golden Delicious,
Red Delicious, Gala, Fuji, Granny Smith, Jonagold, Reineta Pink, todos com
uma uma elevada consistência e crocância, devido à percentagem de açúcar
e acidez, o que lhe dá um gosto agridoce e um aroma intenso. A sua importân-
cia económica e social é hoje visível pela existência de um Centro de Investi-
gação e Experimentação, pela presença de inúmeras Centrais Fruteira
(Cooperfrutas, Frubaça, Narcfrutas, Frutalvor) e pelo trabalho de reconhecido
mérito da APMA (Associação dos Produtores da Maçã de Alcobaça).

A área dos antigos coutos de Alcobaça é, hoje, sensivelmente, a área
delimitada para a produção da “Maçã de Alcobaça” - indicação geográfica
protegida – IGP-, sendo esta uma certificação oficial, emitida pela EU a produ-
tos tradicionais, produzidos numa região específica.

Desta forma, e voltando ao início da história, o amor à terra dos monges
ainda se traduz na capacidade de se assumir a fruta como uma prioridade
estratégica do território ou mesmo como uma marca identitária.

A “maçã de Alcobaça” tem, pois, levado o nome da região a vários cantos
do mundo. Tem desenvolvido economicamente o concelho, com cerca de
2500 trabalhadores e uma faturação de 40 milhões de euros por ano. Tem
estimulado a criação artística em diferentes áreas, como a tapeçaria (cujo
expoente máximo é Irene Vieira Natividade [1900-1995], artista plástica, mu-
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lher de J. V. Natividade), a pintura e o folclore (no passado, o Rancho do Alcoa
fazia rodar vestidos com magnificas maçãs bordadas, e, no presente, os dife-
rentes grupos são fiéis à representação dos trabalhadores rurais). Tem anco-
rado projetos turísticos, como o da Granja de Cister “Somos da Terra”. Tem
cruzado setores da economia local, nomeadamente os da cerâmica, cutelaria,
pedra e gastronomia, neste caso através da doçaria conventual, ou do extraor-
dinário puré de maçã, ou ainda da tarte, compota ou sumo de maçã.

Tem, por último, contribuído para uma efetiva oferta de caráter educativo
e pedagógico, através de uma comunicação com públicos e instituições de
ensino que não veicule uma mera transmissão de saber, mas sim a afetividade
e a crença em tão importante símbolo de Alcobaça.
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MUNICÍPIO DO BOMBARRAL

Companhia Agrícola do Sanguinhal:
A tradição bombarralense firmada na Europa

Nuno Ferreira*

O vinho é desde tempos ancestrais a seiva preciosa que sempre consti-
tuiu a fonte de riqueza e desenvolvimento da região que hoje em dia é o
concelho do Bombarral, marcando de forma indelével a sua paisagem, a sua
cultura, sociedade e economia.

Já nos inícios do século XVI o poeta Anrique da Mota era, entre outras
actividades, produtor vinícola e fornecedor de vinho à Corte, o que constituía
demonstração cabal da qualidade da produção desta terra.

A região estremenha, onde o Bombarral se localiza, era em inícios do
século XX a maior região produtora nacional de vinho, destacando-se o
Bombarral quer pela qualidade do produto produzido, quer pela quantidade –
em 1940 produziram-se vinte e cinco milhões de litros de vinho no Bombarral.

A riqueza que as diversas companhias vinícolas produziam reflectia-se
no desenvolvimento do concelho quer através de um conjunto de actividades
relacionadas com o vinho (tanoarias, cestarias, tabernas…) quer pela dinâmi-
ca de toda a actividade económica gerada pela existência de emprego e
dinheiro, bem simbolizada pela criação em 1960 do Festival do Vinho Portu-
guês, ainda hoje o maior evento que decorre neste concelho.

A mais relevante dessas companhias viria a ser a Companhia Agrícola
do Sanguinhal fundada pelo comerciante Abel Pereira da Fonseca, que em
1911 aqui adquiriu a Quinta das Cerejeiras, e mais tarde as quintas do
Sanguinhal e de São Francisco, dando origem em 1926 a esta histórica em-
presa, que quase um século depois se constitui como o principal símbolo da
mais antiga e profunda tradição bombarralense – o vinho.

Em pleno século XXI o nome do Bombarral continua a ser sinónimo de bom
vinho graças, nomeadamente, à actividade da Companhia Agrícola do Sanguinhal,
que destina parte significativa da sua produção à exportação nomeadamente para
países da União Europeia com especial relevo para a Alemanha.
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A sua actividade enoturistica é hoje um dos principais factores de
atractividade de visitantes europeus ao Bombarral, contribuindo para a
dinamização da economia local.

A tradição no Bombarral continua a ser o que sempre foi e ao manter essa
chama acesa, a Companhia Agrícola do Sanguinhal divulga e enobrece o
nome do Bombarral no continente europeu e além do mesmo, para deleite dos
apreciadores e orgulho dos bombarralenses.
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MUNICÍPIO DO CADAVAL

O vinho – Concelho do Cadaval

 Tânia Catarina Nunes Camilo*

“Dantes as pessoas deixavam as cepas com as vides todas.
E depois só nasciam umas galinhas, uns cachinhos muito peque-
nos. Um dia, um burro soltou-se e foi a uma vinha e comeu,
desbastou as parras. Começaram a ver que aquele desbaste que
o burro tinha dado a comer que fez bem, que dava cachos muito
maiores. E então a partir daí é que começaram a podar as videi-
ras. Foi pois um burro que ensinou os homens a podar a vinha.”
(Costa e Galante, pp 414. 1995)

O concelho do Cadaval, localizado a Norte do Distrito de Lisboa, tendo
como ex-libris a Serra do Montejunto, remonta à pré-história, tendo sido loca-
lizados vestígios da existência humana durante o período neolítico. A passa-
gem romana e árabe é também visível no concelho, tendo sido identificada
uma villae romana (Borjigas) junto ao Rio Real e um morabito árabe, atual-
mente descaracterizado, na aldeia do Cercal.

A vila do Cadaval recebeu foral em 1371, concedido pelo rei D. Fernando,
beneficiando, ainda, da reforma administrativa empreendida por D. Manuel
que, em 1513, lhe outorgou novos privilégios. Tornou-se cabeça de ducado
aquando a consumação da independência do país face a Espanha, pela mão
de D. João IV, o que deu origem ao nascimento de uma das mais sólidas
casas nobres de Portugal, a Casa Cadaval. No ano de 1895, a vila perde as
prerrogativas de sede de concelho, que readquire três anos depois, a 13 de
Janeiro, data que por esse facto, se transformará no Feriado Municipal.

A paisagem rural onde se insere o concelho do Cadaval, predominante-
mente composta por campos de vinhas e pomares, faz jus à sua principal
atividade económica.

Esta característica paisagística, inerente à génese nacional, remonta ao
período final da Idade Média, tendo acompanhado a expansão senhorial da
Estremadura Pós-Reconquista Cristã e a vontade de incrementar uma cultura
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rentável e viável face à escassez de população, que se verificava em todo o
território nacional. A vinha impôs-se, mudando a paisagem para sempre.

Foi durante a segunda metade do século XX que se verificou uma pro-
gressão da área de cultivo da vinha no concelho do Cadaval, refletindo-se
num incremento até ao ano de 1985.

Foi na década de 60 do século XX que o concelho do Cadaval viu a
necessidade da criação de uma estrutura que agregasse os diversos peque-
nos produtores de vinho, tendo sido criadas as duas Adegas Cooperativas
que ainda hoje existem, a Adega Cooperativa da Vermelha (1962) e a Adega
Cooperativa do Cadaval (1969).

Na década de 80, existiam, no concelho, quatro Casas Agrícolas
dedicadas ao vinho, a Casa de Santo António (Sobrena), uma companhia
agrícola familiar cujas origens são no início do século XX, a Quinta do Gradil
(Vilar), a mais antiga remontando ao século XV existindo referências de liga-
ção à vinha desde o século XVIII aquando a sua aquisição pelo Marquês de
Pombal, a Casa Agrícola Nicolau (Adão-Lobo), uma companhia agrícola fami-
liar com uma História mais recente e Quinta do Olival da Murta (Cadaval), uma
estrutura agrícola tradicional de natureza familiar. Em 1998 fundou-se a Terra
da Eira (Peral), resultante da junção de várias propriedades pertencentes à
mesma família. Em 2005 foi fundada a Fazendas da Estremadura - Vale Zias
(Cercal). De Norte a Sul, Este e Oeste do concelho existem grandes produto-
res de vinho, cujo resultado do seu labor se difunde por todo o País e mundo.

Em termos produtivos, o concelho do Cadaval concentra três dos seis
maiores produtores agrícolas da região (dados da Comissão Vitivinícola da
Região de Lisboa), representando cerca de 15% do total de certificação dos
vinhos de Lisboa, valor traduzido em mais de 4,75 milhões de garrafas de
vinho, num total certificado de 32 milhões de garrafas.

Efetivamente, os grandes exportadores do concelho concentram-se nas
Adegas Cooperativas, ambas fundadas na década de 60.

A Adega Cooperativa do Cadaval possui mais de meio milhar de associ-
ados no ativo, distribuindo-se numa área de influência que abrande as zonas
mais próximas do Litoral às encostas da Serra do Montejunto. Inserida numa
área de vinha de 800 hectares, dispõe de uma capacidade de vinificação
anual de cerca de sete milhões de litros de vinho, sendo 70% branco e 30%
tinto. De salientar a natural aptidão da região para a produção de vinhos de
teor alcoólico moderado “Vinho Branco Leve” e de “Vinho Rosé Leve”, num
bom estilo internacional e adequados à atual procura dos mercados. Atual-
mente o mercado nacional consome-nos grande parte da produção, no entan-
to ainda exportamos para países como Brasil, EUA, São Tomé e Príncipe.
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A Adega Cooperativa da Vermelha, localizada na aldeia da Vermelha,
ocupa uma área de sensivelmente 35000 m2, produzindo em média nos últi-
mos 5 anos, cerca de 10 milhões de livros de vinho, repartidos entre branco,
tinto e rosé, sendo estes na sua totalidade engarrafados. Recebe e vinifica
uvas correspondentes a cerca de 1109,49 hectares e possui acima de um
milhar de sócios, recebendo uvas de cerca de 600 sócios. A Adega da Verme-
lha está dotada de duas linhas de enchimento de garrafa com capacidade de
6000 grfs/ hora que permite encher diversos tipos de garrafas em diferentes
capacidades, tendo ainda duas linhas de enchimento em bag in box com
capacidade para 3000 lt/hora, um conceito de embalagem diferente com grande
implantação em todo o mundo. Possui uma capacidade de armazenamento
acima dos 20 milhões de litros de vinho, exportando, a nível mundial cerca de
5.5 milhões de garrafas, encontrando-se presente nos 5 continentes.

Relativamente às Casas Agrícolas particulares, a Quinta de Santo António,
localizada na aldeia da Sobrena, passou a dedicar-se em exclusivo à pêra
rocha, arrancando as vinhas e plantando pomares.

A Quinta do Olival da Murta, localizada na vila do Cadaval, possui cerca
de 20 hectares de vinha, produzindo entre 10 a 12.000 garrafas por ano,
sendo que cerca de 80% da produção é exportada a nível Europeu e Mundial.

Casa Agrícola Nicolau, localizada na aldeia de Adão Lobo, atualmente
com cerca de 30 hectares de vinha plantada, exportam para a Europa, Cana-
dá e Angola cerca de 10.000 garrafas de vinho produzido em terras
cadavalenses. A restante é escoada na Região Oeste. A característica desta
Casa é que o vinho é produzido apenas pelas suas vinhas, não existindo
compra de uvas a outros produtores, tornando o seu vinho realmente autócto-
ne.

Fazendas da Estremadura, localizada na aldeia do Cercal, tem por base
um cariz familiar ligado ao vinho desde os anos 30 do século XX. Fundada em
2005, tem como principais atividades a produção e comércio de vinho engar-
rafado e a produção de pera rocha, tendo uma área de cerca de 5 hectares de
cultivo de vinho e uma exportação, a nível europeu, de cerca de 2.000 a 3.000
garrafas por ano.

A Quinta do Gradil, localizada na aldeia do Vilar, é composta por uma
capela nobre ornamentada por um torreão, um núcleo habitacional, uma ade-
ga e uma área agrícola de 120 hectares ocupados com produções vinícola,
produz cerca de 72.000 garrafas para exportação a nível mundial. A Quinta,
repleta de História, terá sido adquirida pelo Marquês de Pombal por ocasião
do movimento que a partir de 1760 levou à ocupação de terras municipais,
admitindo-se que já na altura contasse com o cultivo de vinha, facto que terá
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sido decisivo para o estadista que criou a Companhia das Vinhas do Alto
Douro. Manteve-se na pretensa da família até meados do século XX, quando
foi comparada por Sampaio de Oliveira. Já nos finais dos anos 90 que os
atuais proprietários, a família Vieira, adquirem a herdade.

Terra da Eira, localizada na aldeia do Peral, possui cerca de 150 hectares
de terreno agrícola dedicado ao cultivo da vinha e da pêra rocha. Encontram-
se, atualmente, a iniciar as exportações a nível Europeu.

Todos os anos o concelho do Cadaval é palco da Festa das Adiafas e
Festival Nacional do Vinho Leve, evento produzido pelo Município e conta
com os diversos parceiros ligados à produção vitivinícola. Trata-se de um
símbolo do património imaterial local, de grande valor para a comunidade, já
que a Festa das Adiafas marcava, tradicionalmente, o fim das vindimas.
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MUNICÍPIO DE ANSIÃO

A importância da floresta. A maior mancha
de carvalho cerquinho da Europa

Manuel Augusto Dias*

O carvalho cerquinho, também identificado como carvalho português,
marca, de forma indelével, a paisagem serrana ansianense e de alguns ou-
tros concelhos do norte do distrito de Leiria e é uma testemunha viva da
história das comunidades locais e até da nacional, nestes últimos séculos. 

Neste curto apontamento que me foi dado escrever tentarei demonstrar
que a árvore rainha da nossa floresta endógena não só deu vida a animais,
muito importantes na dieta alimentar humana, como se tornou indispensável,
noutras utilizações, às pessoas que aqui têm vivido e assume ainda um papel
ecológico extraordinariamente relevante no ecossistema. Esta mesma espé-
cie da vegetação natural arbórea acompanhou também os navegadores por-
tugueses e hoje, felizmente, as mentes da elite local acham, e bem, que a sua
preservação é não apenas necessária mas até urgente. 

Relativamente ao nome latino desta espécie vegetal – quercus, há quem
afiance que resulta da aglutinação das palavras celtas kair e quez, depois de
latinizadas, e que significam “árvore bela”, ou “árvore excelente”, que, por
extensão semântica, pode levar a “rainha das árvores”. Uma das espécies – a
quercus faginea – é a que corresponde ao carvalho cerquinho, ou carvalho
português de que aqui tratamos. “Quercus” foi também o nome escolhido, em
2006, pela Associação Nacional de Conservação da Natureza.

O carvalho existe na Península Ibérica muito antes de haver Portugal
como território independente, pois já os Lusitanos o sabiam aproveitar como
base da sua própria alimentação (segundo deixou escrito Estrabão, este
povo castrejo, que há dois mil anos vivia nesta região, sabia fazer da bolota
do carvalho o seu pão). Nos quase 9 séculos de existência de Portugal,
haverá árvores destas que vão apenas na sua segunda geração, já que o
carvalho é uma árvore que pode durar 600 anos e atingir 20 metros de
altura.
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De acordo com os estudos mais recentes a maior mancha florestal de
carvalho cerquinho da Europa situa-se, efetivamente, na nossa região, ocu-
pando atualmente quase 2500 hectares só no concelho de Ansião, uma área
muito maior do que a que se regista nos concelhos vizinhos. Segundo os
especialistas desta área do conhecimento, a distribuição desta espécie de
carvalho encontra-se ligada aos solos vermelhos mediterrânicos e calcários,
que aqui existem em abundância.

Neste município todas as freguesias têm esta árvore na sua floresta,
embora predomine nas de Alvorge, Ansião, Santiago da Guarda e Chão de
Couce, sobretudo nas encostas das Serras de Sicó e de Ansião/Alvaiázere.
Desde tempos remotos, que os habitantes desta área aprenderam a viver com e
dos carvalhos. Deles aproveitaram, desde sempre a bolota, que aqui também se
chama lande, sobretudo para o alimento do gado suíno, mas também para ven-
da no exterior do concelho. Já nas Memórias Paroquiais do século XVIII, e em
alguma literatura do século XIX, a lande aparece, explicitamente, como uma das
principais produções das paróquias de Alvorge, de Ansião, da Lagarteira e de
Pousaflores. Nos estudos que existem sobre Confrarias, Misericórdias e Irman-
dades (cf. Dias, 1996), verifica-se também que a lande, a par do azeite, era
contabilizada como uma das fontes de rendimento desse tipo de instituições.

Em meados do século XX, o jornal Serras de Ansião escreve, no que
respeita à importância económica local do fruto do carvalho, o seguinte: “Tem-
se verificado grande movimento nos mercados semanais, nos sectores da
bolota, o que não é de estranhar, visto poder orgulhar-se o concelho de Ansião,
de ser o maior produtor deste fruto em toda a região”. E, mais adiante, nessa
mesma edição do Serras de Ansião acrescenta-se: “saem semanalmente de-
zenas de toneladas de lande, do nosso mercado e estamos certos que se não
aproveita metade da produção (…)”.

O principal destino da bolota, que muitas vezes era varejada e apanhada
como a azeitona (cf. Simões, 1860), era a criação de porcos, que, depois da
festa da matança anual, em família alargada, haviam de servir de principal
fonte de carne ao longo do ano, guardada na salgadeira. Nos dias seguintes
à matança do porco eram também feitos os enchidos (morcelas, chouriços e
farinheiras) e, preparados para a chaminé, os presuntos do animal que aí
iriam defumar, juntamente com os enchidos.

Mas o carvalho tinha ainda outro tipo de aproveitamento, a sua lenha
(ramos velhos e secos), ou a dos carrascos (quercus coccifera, uma espécie
de carvalho de tipo arbustivo, que pode atingir porte arbóreo, se não for corta-
do antes), que nasciam nas suas redondezas, era aproveitada ora para acen-
der e aquecer os fornos para cozer a broa (hábito que existia em quase todas
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as famílias dos meios rurais), ora para alimentar a fogueira da cozinha, quan-
do eram confecionados os alimentos, ora para produzir o calor que havia de
coalhar o leite antes de fazer o delicioso queijo, hoje denominado “Rabaçal”,
ou, simplesmente, para dar calor e luz às longas noites de inverno, num tempo
em que por estas bandas a eletricidade era ainda uma miragem.

Por vezes, alguns carvalhos eram abatidos, para desbaste de verdadei-
ros montados que por aqui havia, e para aproveitamento da sua excelente
madeira (atualmente a maior concentração de carvalho cerquinho situa-se no
denominado “Parque Ecológico Gramatinha – Ariques”). A madeira de carva-
lho servia na construção das pequenas casas rurais unifamiliares (nos tabi-
ques consolidava as divisões internas da casa, nos soalhos separava a “loja”
mais enterrada do piso superior dedicado à residência, nas portas e janelas
assegurava a intimidade da família e protegia dos rigores do tempo de invernia
ou de estio mais acalorado); na construção dos moinhos de vento giratórios,
típicos da região; na construção de carroças, carros de mão e carros de bois;
na construção de diversas vasilhas de uso doméstico (no tempo em que não
havia plásticos), como pipos e barricas; e até na construção das caravelas e
das naus (que também utilizavam madeira dos pinhais de Leiria), que levaram
os nossos descobridores e conquistadores a quase todas as partes do mundo
e aí, os mesmos pipos de carvalho levavam vinho e água para tentar assegu-
rar a sobrevivência de todos os navegadores.

As primeiras bolas com que os meninos das aldeias brincavam eram os
bugalhos (pequenos tumores arredondados que nasciam como reação à pi-
cada de insetos) que abundavam nos carvalhos, e não tinham qualquer custo
nem representavam qualquer prejuízo para os seus proprietários. Ou seja, o
carvalho, direta ou indiretamente, acompanhava os homens, quase desde o
nascimento até à morte, porque muitos dos caixões também eram feitos em
madeira de carvalho.

A toponímia, um pouco por todo o país, imortaliza a ligação a esta espé-
cie autóctone. No município de Ansião há nomes de aldeias, como: Carvalhal,
Carvalhal de S. Bento, Carrascos, Carrascoso, Carrasqueiras e Fonte Carva-
lho. No resto do país, há lugares que se identificam como: Carvalho, Carvalha,
Carvalhal, Carvalhais, Carvalhosa, Carvalhedo, Carvalheiro, Carvalhinho e,
entre outros, Carvalhido.

Tal como outras árvores também o carvalho é utilizado para fins
terapêuticos. Segundo ensinamentos que vêm desde o séc. XVI, do insigne
médico português Amato Lusitano, as folhas de carvalho tenras, depois de
cortadas e moídas, se esfregadas nas feridas permitem a sua cicatrização
mais rápida e eficaz.
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A bolota que há dois mil anos entrava na confeção de pão lusitano voltou
à panificação artesanal em algumas regiões de Portugal, sobretudo para o
centro e sul (Alentejo), dizendo, quem já o provou, que se trata de um pão que
não cresce tanto como o pão feito de farinha de trigo, mas que é muito mais
saboroso que este. Contudo, neste município, numa das boas pastelarias da
vila de Ansião, surgiram ultimamente os pastéis de bolota que têm sido apre-
ciados por quem já teve oportunidade de os saborear. Com o objetivo de
valorizar, explorar e promover a bolota de Sicó como matéria-prima para a
panificação e doçaria, animando assim a economia rural, o Município de Ansião
realizou, a 30 de novembro e 1 de dezembro de 2019, o I Congresso Bolota de
Sicó, que pretendeu, igualmente, contribuir para o desenvolvimento do turis-
mo de natureza e da gastronomia da região.

Finalmente, refira-se que no aspeto ecológico, o carvalho é bastante
mais amigo do ambiente do que muitas das espécies importadas, como o
eucalipto (eucalyptus globulus) que também prolifera na região nas últimas
décadas. E se os incêndios, no município de Ansião, têm sido menos devasta-
dores do que nos concelhos vizinhos, isso deve-se em grande medida à maior
densidade de carvalho cerquinho em vez de eucaliptos.

Com o duplo objetivo de preservar a mancha de carvalho cerquinho e de
prevenir os incêndios a autarquia vem implementando, desde o início do atual
século, um conjunto de medidas previstas no programa AGRIS, tendo aberto
ou beneficiado mais de 200 km de caminhos florestais, efetuado trabalhos de
silvicultura preventiva numa área de muitas dezenas de hectares e construído
pontos de água em diversos locais do concelho, nomeadamente nas freguesi-
as de Alvorge, Ansião, Chão de Couce e Pousaflores.

Verifica-se, pois, que os nossos autarcas apostam tudo na preservação e
fomento do carvalho cerquinho, que é testemunho vivo de várias gerações de
ansianenses e portugueses.

Termino, com uma quadra, de autoria desconhecida, feita para o “Dia da
Árvore e da Poesia” de 2014, que, em linguagem infantil, diz tudo acerca da
nossa dependência da natureza e, neste caso concreto, da árvore, que aqui é
rainha e dá pelo nome de carvalho português.

«Nunca maltrates uma árvore
A quem tudo nós devemos
Desde a madeira da porta
Ao lápis com que escrevemos!»
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MUNICÍPIO DE PORTO DE MÓS

Maciço Calcário Estremenho

Irene Cordeiro*

O concelho de Porto de Mós fica no maciço Calcário Estremenho. Quantas
vezes lemos ou ouvimos falar no maciço Calcário Estremenho? Inúmeras
vezes, sem nunca nos questionarmos porque se chama assim. São assim os
nomes, usam-se, banalizam-se até ao dia em que se tenta descobrir a sua
origem.  Quem foi o padrinho do maciço, quem o batizou, quem primeiro o
estudou em pormenor foi Alfredo Fernando Martins.

Alfredo Fernando Martins foi geógrafo e professor do Instituto de Estudos
Geográficos da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Nasceu
em Coimbra a 19 de janeiro de 1916 e faleceu, na mesma cidade, a 29 de
dezembro de 1982.

O seu pai queria que fosse médico e chegou a matricular-se no curso de
medicina, mas a sua paixão era outra. Viajar e ver. Chegou a citar o geógrafo
francês Paul Vidal de La Blache “Quem é geógrafo sabe abrir os olhos e ver.
Não vê quem quer”.

Foi discípulo de mestres famosos como Aristides de Amorim Girão e
Anselmo Ferraz de Carvalho, fundadores da Geografia portuguesa. Licen-
ciou-se em Geografia na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
em 1940 defendendo a tese O esforço do Homem na Bacia do Mondego.
Tinha vinte e dois anos.

Doutorou-se em 1949 sendo a sua tese de doutoramento O Maciço
Calcário Estremenho - Contribuição para um estudo de Geografia Física,
porventura a sua obra mais importante e que o tornou o melhor especialista do
relevo cársico da península ibérica.

Para elaborar esta tese, e ao longo da sua vida, realizou dezenas de
viagens ao maciço calcário estremenho: fotografou, desenhou, descreveu a
nossa serra duma forma exaustiva. Mas não se limitou ao domínio da geogra-
fia física. O seu olhar recaiu sobre as gentes, sobre o labor e a arte da sobre-
vivência numa paisagem aparentemente avessa à ocupação humana: as ca-
sas com sistemas de caleiras e cisternas; o denso olival, às vezes plantado à
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broca; as hortas e culturas mimosas, plantadas no felgar, e as bolsadas de
argila pobres, mas enriquecidas pelas caganitas das cabras.

Não tinha ao seu alcance a fotografia aérea ou todas as inovações que
hoje temos e realizou o seu trabalho nos tempos difíceis do pós-guerra.

Era extremamente cuidadoso e rigoroso na recolha e tratamento da infor-
mação e dos elementos biofísicos. Meio século depois da publicação da sua
tese, os seus estudos sobre o maciço continuam atuais e as suas descrições
das serras e gentes tocam-nos porque viu e entendeu o nosso reino da pedra
e aqueles que nele habitam.

“Na cor, quando se vê de longe, é a monotonia do cinzento azulado,
quebrada às vezes pelo tom alvacento da pedra talhada de fresco; mais de
perto, o colorido enriquece com o vermelho das argilas de descalcificação
e, aqui ou além, com as tonalidades douradas das areias quartzosas. O
mundo vegetal contribui com o verde coriáceo dos carrascos e o verde
prateado dos olivais; dá toda a gama de verde dos arbustos xerófitos, o
verde escuro das agulhas dos pinheiros, o verde metálico da fronde do
carvalho português e a sanguínea dos sobreiros descortiçados de pouco.
Na época própria, os arbustos – alecrim, tojo, onde o há, a murta, o
rosmaninho,  – esplendem floridos, introduzindo garridas manchas de cor,
– mas sempre o cinzento absorve tudo; e, mais claro ou mais escuro, o
Maciço, de longe, não é senão  um relevo cinzento - azulado, a projectar-se
num céu que lembra já  o mediterrâneo” (Martins, 1947).

Em 1949 realizou-se o Congresso Internacional de Geografia de Lisboa
e Alfredo Fernando Martins escreveu o livro-guia para uma nas excursões que
se realizaram um pouco por todo o Portugal Le Centre Littoral e le Massif
Calcaire d’Estremadura”. Aqui descreveu o Maciço Calcário estremenho como
a mais “polimórfica das regiões portuguesas” por onde se passa, antes por
transições e imbricações que por contrastes, do Portugal atlântico ao Portugal
mediterrâneo.

A importância do seu estudo para nós, munícipes do concelho de Porto
de Mós   e habitantes do Maciço Calcário Estremenho, é tão vital hoje, como há
71 anos, quando publicou a sua tese de doutoramento que continua a ser o
documento de referência sobre esta parcela do território português. O Maciço
Calcário Estremenho é a nossa casa, é onde aprendemos a sobreviver da
água das chuvas, do orvalho da bruma oceânica e da pedra, o território onde
o compromisso entre a terra e o mar se afirma.

Termino com uma citação de Alfredo Fernando Martins, extraída da sua
tese de doutoramento.
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“E a  humilde gota de água que não desceu os declives da superfície
para, sempre à luz do sol seguir até  ao mar, essa humilde gota, símbolo de
tantas outras que se infiltram por uma diáclase, por uma juntura, por um
algar, por uma fenda qualquer, para deslizarem, murmurando, nos canais
subterrâneos ou rolar nos lagos de húmidas abobadas, panejadas de
estalactites, essa gota foi, e é, um maravilhoso escultor”.

“Quem é geógrafo sabe abrir os olhos e ver. Não vê quem quer”
(Martins, 1949).

Alfredo Fernando Martins soube abrir os olhos, ver e amar o nosso Maci-
ço Calcário Estremenho.
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MUNICÍPIO DE ALVAIÁZERE

Marcadores de Alvaiázere

Mário Rui Simões Rodrigues * 1

Apesar dos numerosos vestígios de povoamento pré-histórico e proto-
-histórico existentes no seu subsolo, a actual Alvaiázere nasceu apenas entre
os finais do século XII e os inícios do século XIII, à beira do que restava da via
militar romana que ligava Olisipo (Lisboa) a Bracara Augusta (Braga), a qual,
nos tempos da Idade Média e da Idade Moderna, no troço que servia de
acesso à cidade mondeguina, se veio a designar Estrada Coimbrã, tendo-se
constituído como a principal via de comunicação terrestre de Portugal, na
ligação entre o Norte e o Sul, desde a Reconquista Cristã até quase ao térmi-
no do século XVIII.

A secura dos solos cársicos desta região alto-estremenha, que teve como
consequência maior a baixa produtividade das culturas agrícolas, obrigou os
seus habitantes a desenvolverem sagazes técnicas de captação de água e a
especializarem-se numa agricultura de sequeiro, pouco produtiva, de mera
subsistência, que não permitiu a acumulação de capitais, imprescindíveis ao
desenvolvimento ulterior do comércio e da indústria, e não favoreceu a fixa-
ção, no seu solo pedregoso e pouco fértil, de significativas massas
demográficas. A extrema desigualdade entre uma minoria, senhora de avulta-
dos latifúndios, em contraposição a uma maioria, apenas proprietária de es-
cassas leiras de terra de cultivo ou totalmente desprovida delas, limitou aqui,
ao longo dos séculos, o acrescentamento dos efectivos populacionais, cons-
tituindo-se como factor adverso do desenvolvimento económico.

Estas duas fortes condicionantes – a localização junto do principal eixo
viário norte-sul do território onde se veio a formar Portugal, por um lado, e as
características geológicas e climáticas adversas ao enraizamento de vastas
comunidades humanas, por outro lado – marcaram Alvaiázere, essencial-
mente, como ‘local de passagem’ e como ‘local de partida’. Esporadicamente,
Alvaiázere foi, também, ‘local de chegada’; e, em consonância com os ciclos

1 O autor do texto não escreve segundo o novo Acordo Ortográfico.
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da existência humana ou em consequência de algumas contingências históri-
cas, Alvaiázere funcionou algumas vezes como ‘local de retorno’.

O estatuto de Alvaiázere como ‘local de passagem’ é bem afirmado numa
sentença de 1590, na qual se declara ser a Estrada Coimbrã “a estrada principal
deste Reino” (Oliveira, 1972, p. 10). Ademais, situando-se Alvaiázere quase no
centro geodésico de Portugal, e a meio caminho entre Lisboa e Porto, com
grande acerto o Padre António Carvalho da Costa, no início de Setecentos,
asseverou estar Alvaiázere postada “quasi no coração do Reyno”(Costa, 1708,
p. 86). E por assim ser, entre Coimbra e Tomar, era o actual território de Alvaiázere
(tal como se configurou em 1898), atravessado não por uma, mas por três estra-
das, que ligavam a Lusa Atenas à vila templária, cujos itinerários foram minucio-
samente descritos no Roteiro Terrestre de Portugal, do Padre João Baptista de
Castro, editado pela primeira vez em 1748 (Castro, 1748, pp. 46-47).

Sendo ‘local de passagem’: ergueram-se em múltiplos pontos do territó-
rio alvaiazerense, albergarias, hospitais, estalagens e vendas; pelas suas
estradas transitavam inúmeros estafetas, caminheiros, almocreves e recoveiros;
aqui se encontravam, trocando os sacos da correspondência, os correios que
vinham das regiões setentrionais com os correios oriundos das regiões meri-
dionais; por Alvaiázere passaram séquitos reais e corpos militares em campa-
nha ou em simples trânsito; convertendo-se a sua rede viária em percurso de
uma das mais importantes variantes dos Caminhos de Santiago da faixa mais
ocidental da Península Ibérica.

Enquanto ‘local de partida’, de Alvaiázere saíram, sucessivamente, ho-
mens e mulheres: para outras partes do Reino consideradas mais atractivas,
em todas as épocas; para África, em várias centúrias, mas principalmente
entre as décadas de 30 e de 60 do século XX; para o Brasil, mormente nos
finais do século XIX e nos inícios do centénio seguinte; mas também para
diversos países europeus, mormente para França, nos Anos 60 e 70 da preté-
rita centúria.

Ainda que muito escassamente tenha constituído ‘local de chegada’, já
no século XVI encontramos aqui diversos estrangeiros, como um francês em
1532, uma sevilhana em 1575 e uma escrava africana dez anos depois. Nas
primeiras décadas do século XXI, tem Alvaiázere acolhido muitas dezenas de
estrangeiros, sobretudo britânicos, atraídos pelo sossego da vida campestre,
numa região de baixa densidade populacional.

Tresmudou-se Alvaiázere em ‘local de retorno’ para acolher alguns emi-
grantes, depois de enriquecidos em terras brasílicas, ao estiolar o século XIX
e na alvorada do século XX. Após a Descolonização de 1974-75, viu Alvaiázere
regressar milhares de “retornados” e refugiados, que não soube acolher da
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forma mais conveniente e proveitosa, perdendo, ao fim de algum tempo, a sua
força de trabalho e o seu empreendedorismo em favor de outras terras mais
progressivas. E nas últimas décadas, a Alvaiázere têm regressado alguns
emigrantes para gozo das suas pensões de reforma.

Não obstante ser um concelho com uma economia predominantemente
agrícola, que tinha na olivicultura o seu maior rendimento, além das mais
diversas actividades artesanais, teve Alvaiázere no século XX duas interes-
santíssimas experiências proto-industriais: a produção de pulverizadores, em
chapa de cobre, para tratamento da vinha; e a produção de sinos.

No primeiro caso, existiram na localidade dos cabaços duas pequenas
unidades produtivas de pulverizadores: uma, de António Fortunato, que usa-
va a marca Fortunato; outra, de José Fortunato, usando a marca Belito.

No segundo caso, na aldeia da Boca da Mata, em 1899 foi fundada, por
António Alves Ferreira, uma fundição de sinos que subsistiu até 1962. O apuro
técnico dos seus fundidores permitia-lhes produzir – usando uma frase publi-
citária da empresa “António Alves Ferreira. Fundidor de Sinos e Campainhas”
– “carrilhões com vozes alternadas e bem afinadas, sinos, campainhas e mais
assessórios”. Na mesma publicidade, afirmava-se, ainda: “Esta fundição é
das mais acreditadas do país e foi, em 1927, premiada com a medalha de
prata na exposição das Caldas da Rainha”. Da fundição da Boca da Mata
saíram sinos para todo o País (Portugal Continental), assim como para as
antigas colónias, designadamente Angola, Moçambique e Cabo Verde. “Des-
tacamos, como mero exemplo, os dois sinos da torre de Dornes (1910), o sino
do Santuário do Senhor Jesus dos Milagres (1924), o sino da Igreja Paroquial
de Ançã (1927), o sino da Igreja de Alhadas (1931) e o carrilhão de seis sinos
para Campo Maior (1935)” (Furtado, 2017, pp. 199-226). Esta unidade produ-
tiva tem antecedentes longínquos, ainda que com quebra de continuidade, na
exploração mineira e na actividade de diversos mestres ferreiros e fundidores,
radicados numa vasta região metalífera situada entre Tomar e Figueiró dos
Vinhos, desde o século XVI. Um desses fundidores foi José Levache, talvez de
origem belga, que no século XVIII laborou nas ferrarias da Machuca e da Foz
do Alge, no concelho de Figueiró dos Vinhos, e que mais tarde se estabeleceu
com outra ferraria nas Vendas de Maria, onde produziu diversos sinos,
designadamente para a igreja paroquial de Maçãs de D.ª Maria, vila
hodiernamente integrada, como cabeça de uma freguesia, no concelho de
Alvaiázere.

A maior iniciativa empresarial ligada a Alvaiázere foi a Companhia Colo-
nial de Navegação, fundada em Angola, em 1922, por Bernardino Alves Cor-
reia (1879-1957), um natural da povoação dos Cabaços que, à semelhança
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de milhares de outros alvaiazerenses, migrou para aquela colónia portuguesa
para ‘melhor governar a sua vida’. A Companhia Colonial de Navegação tinha
como objectivo explorar as ligações marítimas, de passageiros e de mercado-
rias, entre a Metrópole e as suas colónias africanas. Ao longo da sua existên-
cia (1922-1974), esta empresa possuiu mais de cinco dezenas de navios,
entre os quais diversos paquetes que ainda hoje estão presentes no imaginá-
rio de muitos portugueses, tanto civis como militares: Império, Vera Cruz, San-
ta Maria ou Infante D. Henrique. Bernardino Alves Correia e a sua Companhia
Colonial de Navegação puseram em prática uma célebre asseveração de
Oliveira Martins: “Sem navios não há colónias”. Foi talvez a maior contribuição
que Alvaiázere – terra de incontáveis ‘africanos’ – deu ao nosso País e ao
desenvolvimento da sua marinha mercante. A Presidência da República reco-
nheceu os serviços prestados a Portugal por este alvaiazerense, condecoran-
do-o com o grau de Grande Oficial da Ordem do Mérito (Classe de Mérito
Industrial), em 1948.

Significativa relevância nacional, apesar da pequena dimensão de cada
unidade, tiveram os fornos de cal de Alvaiázere, quase todos artesanais, os
quais, utilizando o recurso geológico mais abundante da região – a pedra
calcária –, forneciam a inúmeras localidades portuguesas um produto de am-
pla utilização, essencial na construção, na agricultura e como adjuvante em
diversificados processos industriais.

Numa terra de limitados recursos naturais, com uma população
maioritariamente pobre ou simplesmente remediada, afectada no seu poten-
cial desenvolvimento por elevadas taxas de analfabetismo, não medraram
muitas personalidades que se pudessem destacar nos domínios das artes,
das letras ou das ciências, mesmo só a nível nacional, quanto mais a nível
europeu. De resto, para que muitos dos filhos do concelho de Alvaiázere
pudessem adquirir as primeiras letras, além do Conde Ferreira, foi necessário
que alguns beneméritos aqui nascidos edificassem estabelecimentos de en-
sino, como Bernardino José de Carvalho, Cesário Neves e José Mendes de
Carvalho.

Mas, muito sucintamente, poderemos referir alguns alvaiazerenses que,
não só se destacaram da mediania dos seus conterrâneos, mas que alcança-
ram mesmo elevadas posições a nível nacional: Joaquim António de Melo e
Castro Ribeiro (1882–1953), que na Primeira República foi deputado e minis-
tro da agricultura; José Eduardo Simões Baião (1851-1929), que neste mes-
mo período histórico foi deputado e governador civil de Leiria; Manuel José
Ribeiro Ferreira (1907-1995), que foi deputado durante o Estado Novo e go-
vernador civil de Leiria na transição entre a Ditadura Militar e o Estado Novo;
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António José Ribeiro Ferreira (1905-1953), advogado que exerceu diversas
funções políticas, mas que se imortalizou como presidente do Sporting Clube
de Portugal, entre 1946 e 1953, período de oito anos, durante o qual esta
agremiação desportiva venceu sete campeonatos nacionais de futebol; António
Furtado dos Santos (1912-1987), que foi juiz desembargador do Tribunal da
Relação de Lisboa, juiz conselheiro do Supremo Tribunal Administrativo, juiz
conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça e procurador-geral da república;
Francisco Rodrigues Pardal (1927-1999), que foi juiz conselheiro do Supre-
mo Tribunal Administrativo e director-geral das Contribuições e Impostos.

Na área cultural assume um lugar destacado Fernando Marques Lopes
(1935-2012), realizador de mais de quatro dezenas de filmes entre curtas e
longas-metragens, a cuja obra é atribuído um papel de relevo nas transforma-
ções operadas na cinematografia portuguesa dos Anos 60, que originaram o
chamado ‘Cinema Novo’ português. Em reconhecimento do seu valor, Fernando
Lopes recebeu vários prémios e condecorações, como a Ordem de Mérito
Artístico, pelo Governo francês (Marques, 2017, pp. 227-248).

Nas duas últimas décadas foram recuperados em Portugal e noutros
países europeus numerosos os troços dos Caminhos de Santiago. A rota
principal que liga Lisboa a Santiago de Compostela, ao passar por terras
alvaiazerenses, recolocou esta região num dos mais importantes movimentos
da cultura popular e da espiritualidade da Europa.

Na perspectiva do mundo natural, Alvaiázere destaca-se, principalmen-
te, por possuir a mais extensa mancha da Europa de carvalho cerquinho
(Quercus faginea), a qual, para sua protecção, foi integrada na ‘Rede Natura
2000’. A extraordinária riqueza dos seus campos em orquídeas selvagens
talvez possa ser aproveitada para benefício da região Alvaiázere-Sicó, consi-
derando a grande quantidade de eventos culturais e comerciais realizados
em Portugal e na Europa pelo enormíssimo número de pessoas que se dedi-
cam ao estudo e ao coleccionismo destas plantas (Orchidaceae).

Com o propósito de recuperar aspectos identitários de Alvaiázere, de
preservar o seu património material e imaterial, e de conferir a esta vila algu-
ma projecção nacional, em 2003 realizou-se o 1.º Festival do Chícharo, por
proposta de Pedro Alves e Carlos Furtado, dois membros da Al-Baiäz - Asso-
ciação de Defesa do Património. Com algumas alterações relativamente à
ideia inicial e à primeira edição, o evento tem continuado, permitido aumentar
o dinamismo económico da terra e divulgar Alvaiázere, em todo o País, como
‘Capital do Chícharo’. O 17.º Festival Gastronómico do Chícharo realizou-se
em 2019.
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Coube igualmente à associação Al-Baiäz promover a ideia da preserva-
ção do Cemitério Antigo de Maçãs de D.ª Maria, a partir do qual se criaria
nesta vila do concelho de Alvaiázere um núcleo de estudos das atitudes pe-
rante a morte e da história cemiterial, procurando integrar este monumento
funerário rural no European Cemeteries Route, conforme o espírito da
Association of Significant Cemeteries in Europe (ASCE): ideia que a Rede
Cultura 2027, começando pela cidade de Leiria, deveria alargar a todo o
território candidato a Capital Europeia da Cultura!
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MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

De Óbidos para o mundo.
Narrativas turísticas inspiradas

na política de espírito

Paula Ganhão*

Óbidos desempenhou um papel emblemático na promoção de turismo
cultural de cunho nacionalista, fortemente marcado ideologicamente, durante
a primeira metade do século XX. As atenções recebidas por parte do governo
para o restauro dos monumentos e a escolha desta vila para instalação de
estruturas de hotelaria pedagógica (Pina, 1988) foram determinantes para a
sua transformação, o que mais tarde levaria a um reconhecimento internacio-
nal, abrindo as suas portas para a Europa e para o mundo.

Portugal fazia já parte de circuitos internacionais de viagens em voga
desde o século XVIII. O nosso país foi visitado por vários estrangeiros ilustres
que registaram as suas impressões em diários de viagem, onde este tipo de
literatura tinha grande sucesso. Muitos destes viajantes demonstram interes-
se pelo nosso património arquitetónico e alguns vieram até nós com um intuito
específico de admirarem determinados monumentos (Neto, 2001). Óbidos,
por estar relativamente perto de Lisboa, bem como por se encontrar na rota de
outros locais de interesse, nomeadamente Alcobaça e Batalha, acabou por
incorporar as agendas dos planos de alguns viajantes – especificamente dos
ingleses.

Alguns anos mais tarde, em 1928, esta Vila foi classificada como estância
de turismo no período político da Ditadura Militar. O trabalho levado a cabo
pela Comissão de Iniciativa Local e de Turismo (1928-1935) foi determinante
para a publicação do primeiro guia turístico de Óbidos, em 1929, traduzido em
três línguas, sintomático da internacionalização de Óbidos.

No Padrão Camoniano, um momento comemorativo que se ergueu em
1932 à entrada da Vila, enaltece a magna obra de Luís de Camões. Nele, está
transcrito um excerto dos Lusíadas referente à vila enquanto território estraté-
gico durante a formação da nação. Esta obra, concebida por Raul Lino, que
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recuperava a ideia de um Portugal heróico, foi alvo de dura crítica na imprensa
local de então, pois a vozes locais ecoavam a preferência para a homenagem
a figuras locais, como Josefa de Óbidos ou o Padre Malhão em detrimento de
figuras nacionais. Levou esta Comissão de Iniciativa dois anos até conseguir
materializar este projeto.

Foi igualmente durante a sua vigência desta Comissão que foram conce-
bidos os primeiros cartazes turísticos pelo pintor e cenógrafo, Abílio de Mattos
e Silva, e que mais tarde decorariam as montras das Casas de Portugal de
Londres, Paris e Nova Iorque.

Ao longo da sua existência, esta comissão, que contou numa primeira
fase com a participação do Professor Marcelo Caetano, mostrou-se determi-
nada em querer contrariar o esquecimento de Óbidos por parte dos poderes
centrais. Embora detentora de parcos fundos, estava disposta a lutar pela
valorização de Óbidos, no quadro de um ainda tímido turismo nacional, en-
contrando algumas soluções que satisfizessem as enormes necessidades
patrimoniais sentidas na primeira metade do século XX.

A partir dos anos 30 do século XX, Óbidos começa a transformar-se.
Através da Direção Geral dos Monumentos Nacionais, a vila beneficia de um
conjunto de obras de restauro na alcáçova, nas muralhas, e em outros monu-
mentos dentro da vila. A história monumental tornou-se, deste modo, central
ao projeto turístico de Óbidos. Apresentar um património arquitetónico cuida-
do era condição necessária para motivar o desenvolvimento da indústria do
turismo e constituía uma poderosa fonte de receitas de promoção exterior do
país. Não foi o Turismo a causa primária ou determinante que despoletou a
ação de recuperação do património edificado, no entanto, teve sem dúvida
influência no processo (Neto, 2001).

Em 1940, António Ferro, no âmbito da sua política espírito, escolheu
Óbidos para instalar a Estalagem do Lidador, o que viria a abonar a vila de
grande protagonismo na altura. A escolha de Ferro recaiu sobre Óbidos por
considerar que esta vila detinha grande interesse turístico, para além do seu
ambiente histórico, em parte pela atenção que vinha recebendo do governo
desde 1933 no âmbito das políticas de reabilitação dos monumentos, nomea-
damente nas muralhas e no castelo.

Esta velha pensão, propriedade de Fuas Roupinho da Costa, serviu de protó-
tipo para a reforma de pensões e hotéis regionais dispersos pelo país, um modelo
que mais tarde serviria de base para o projeto da rede das Pousadas de Portugal.
Esta estalagem, cuja remodelação esteve a cargo do Secretariado de Propaganda
Nacional, tinha como objetivo promover a construção de um pequeno hotel despre-
tensioso, decorado ao gosto da região, que fosse modesto, mas acolhedor.
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Dez anos mais tarde, Óbidos serve novamente palco para a receber a
primeira Pousada Histórica de Portugal – a Pousada do Castelo - integrando
a rede das Pousada de Portugal. Entravámos, agora, numa nova etapa de
instalação de um conjunto de estabelecimentos hoteleiros em edifícios histó-
ricos, tais como em mosteiros, conventos e castelos atribuindo uma utilidade
prática ao vasto património nacional, entretanto restaurado, e que pretendia
atrair ao local o maior número de visitantes, nacionais e estrangeiros (Mar-
ques, 2008). Para além de diversificar a escassa oferta hoteleira, ao mesmo
tempo, promovia a conservação do património histórico e arquitetónico.

A Pousada do Castelo, não fazia inicialmente parte do plano das pousa-
das traçado pelo Secretariado Nacional de Propaganda. Decidida em 1946,
quando já se encontrava bastante avançada a obra de restauro e conserva-
ção da alcáçova, destinava-se a fazer face à desativação da Estalagem do
Lidador, que, entretanto, reclamava obras de estrutura e um novo rumo. Tra-
balhos de notório vulto foram levados a cabo no Castelo, mas foi quase na
fase final das obras que ocorreu a ideia de se aproveitar esse notável edifício
para instalação de uma pousada, com manifesta vantagem para o monumen-
to e até para o país1. Em agosto de 1950, é inaugurada a nova pousada, com
cinco quartos, três dos quais com casa de banho privativa.

Ao contrário do que terá acontecido com a Estalagem do Lidador, uma
década antes, no decorrer das obras do castelo, a documentação aponta-nos
para uma falta de coordenação interna na gestão do processo, o que leva a
crer que o sistema era pesado, burocrático, e pouco funcional. Vários ministé-
rios ocupavam-se dos mesmos assuntos, desenvolvendo estratégias e
metodologias díspares. António Ferro, nesta altura, já se encontrava a chefiar
a Delegação Portuguesa em Berna, por isso, o projeto não beneficiou de um
acompanhamento próximo quer a nível de conceito, quer de decoração, como
acontecera com as primeiras pousadas. O próprio ato inaugural não mereceu
grandes referências na imprensa da época, nem o facto de esta Pousada ter
como diretora Luísa Satanella, uma popular atriz dos anos trinta. Não obstante,
e após um período inicial mais conturbado, esta Pousada tornar-se-ia uma
das mais conhecidas da rede.

Para além da recuperação do património edificado, tornou-se ainda ne-
cessário levar a cabo um conjunto de medidas, de iniciativa local, que tinha
como objetivo transformar a ideia de um património “decadente” e reavivá-lo
para fins declaradamente turísticos. Com efeito, foram impostas algumas re-

1 Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, Boletim do Castelo de Óbidos, Ministério das
Obras Públicas, Lisboa, 1952;
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gras aos residentes, tais como, a proibição da “divagação” de animais - espe-
cificamente da raça suína - dentro da vila amuralhada, “com grave perigo para
o Turismo, que convém atrair e não afastar”2. Incutiu-se, ainda, a obrigatoriedade
a todos proprietários de prédios urbanos de procederem à caiação dos seus
prédios, de dois em dois anos, bem como à colocação de vidros e pintura das
portas e janelas mais necessitadas, às expensas dos próprios. A proibição de
roupas nos estendais nas casas da vila foi outra regra imposta neste período,
especialmente aos que residiam na Rua Principal (Rua Direita).”3 Através da
Comissão Municipal de Turismo, é ainda promovido o concurso de Janelas
Floridas, apoiado pelo SNI, com o objetivo de não só embelezar a Vila, mas
também, através da colocação de trepadeiras, de esconder alguns edifícios
em ruína.

Outros projetos estratégicos foram implementados. De modo a providen-
ciar um aspeto de mais cuidado asseio pelo centro histórico, a Câmara Muni-
cipal resolve assalariar dois homens para o efeito, embora sentisse dificulda-
de de obter mão-de-obra masculina para limpeza de ruas, pelo que foram
contratados elementos do sexo feminino para limparem as ruas da vila com o
salário diário de 20 escudos”4. Por outro lado, inicia-se um projeto de ilumina-
ção o Castelo nas noites de Domingo e noutros dias festivos, à semelhança do
que acontecia nos Castelos de Leiria e Guimarães5, considerada de grande
interesse para a vila6.

A propaganda turística foi um instrumento eficaz para a visibilidade no
exterior, tendo sido criado um imaginário nacional que era promovido através
dos meios que o país tinha ao seu dispor e que se deu a conhecer ao resto do
mundo. Óbidos abraçou o espírito desta política e foi recebendo várias aten-
ções ao longo de todo o século XX, tendo trabalhado a sua imagem como
destino turístico ligando a história e o património à nossa identidade, ostentan-
do um galardão, dos velhos tempos de poder e de glória, que ainda hoje
detém.

2 Arquivo Municipal de Óbidos, Livro de Actas de Vereação da Câmara Municipal de Óbidos, Ata n.º 3,
7 de fevereiro de 1963.
3 Arquivo Municipal de Óbidos, Livro de Actas de Vereação da Câmara Municipal de Óbidos, Ata n.º 3,
7 de fevereiro de 1963.
4 Arquivo Municipal de Óbidos, Livro de Actas de Vereação da Câmara Municipal de Óbidos, Ata n.º 15,
16 de julho de 1969, p. 66v.
5 Arquivo Municipal de Óbidos, Livro de Actas de Vereação da Câmara Municipal de Óbidos, Ata n.º 23,
29 de outubro de 1964, p 168v.
6 Arquivo Municipal de Óbidos, Livro de Actas de Vereação da Câmara Municipal de Óbidos, Ata n.º 24,
12 novembro de 1964, p. 172.
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MUNICÍPIO DE PENICHE

Etapa do Campeonato do Mundo de Surf
em Peniche (2009-2019): uma breve análise

Rui Venâncio*

No panorama da opinião pública, e até 2009, o concelho de Peniche era
reconhecido por três realidades: o Arquipélago das Berlengas, Reserva Natu-
ral, desde 1981, e importante ecossistema insular de elevado interesse botâ-
nico e marinho; a Fortaleza de Peniche, local onde por mais de quarenta anos,
durante o período do regime ditatorial do Estado Novo, esteve instalada uma
cadeia política; e, por fim, pela sua rica Gastronomia de mar, ou não fosse
Peniche um dos mais importantes portos de pesca do país.

Esta perceção será, partir de 2009, alvo de uma notória reconfiguração
resultante da afirmação do território enquanto importante destino para a práti-
ca de desportos náuticos de deslize, principalmente o surf. A realização entre
19 e 23 de outubro de 2009 do RipCurl Pro Search, etapa móvel do ASP World
Tour que anualmente pretende promover spots de surf pouco divulgados com
potencial de integrar o Campeonato do Mundo de Surf, apresenta-se como
um marco central no reposicionamento turístico de Peniche, com forte impacto
nos domínios económico, social, ambiental e cultural.  Passada uma década
(2009-2019), conseguimos desde já aferir alguns dos impactos que este evento
desportivo, e as etapas subsequentes do circuito mundial de surf que se rea-
lizaram igualmente em Peniche tiveram para este território e para a comunida-
de local, e que seguramente irão perdurar nas próximas décadas.

O concelho de Peniche entrou no roteiro do surf nacional ainda nos anos
60 do séc. XX, beneficiando de várias vantagens que o tornam um destino
deveras atraente neste domínio, nomeadamente, as condições naturais de
excelência para desportos de deslize e a diversidade das ondas e sua consis-
tência ao longo do ano. Acrescem a estas a proximidade relativamente a
Lisboa (90 km), o clima temperado e a oferta gastronómica, enquanto coadju-
vantes. Estas qualidades intrínsecas motivaram a escolha, em 2009, de Peniche
como local para o The Search, catapultando Portugal, e Peniche, para os
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holofotes mundiais. Peniche e as suas ondas foram então dadas a conhecer
ao mundo através de diversos canais de comunicação (televisão, rádio e
internet). Cerca de seis milhões de pessoas terão assistido online ao evento,
potenciando o investimento realizado por privados e públicos, com destaque
para o Turismo de Portugal e para o próprio Município de Peniche. Estima-se
que a praia dos Supertubos, na baía sul de Peniche, agora apelidada de
“European Pipeline” (em analogia com o conhecido spot de surf havaiano),
tenha recebido mais de 100 mil espetadores, maioritariamente jovens entre os
17 e os 30 anos de diversas proveniências geográficas, com destaque para a
Europa. Este evento então foi distinguido pelo Turismo de Portugal e pela
Deloitte como “Evento do Ano” de 2009 (Sales, 2015, p. 21).

O notório sucesso deste evento desportivo, no tocante à qualidade das
ondas e no domínio organizativo, associado a uma estratégia empresarial
da marca patrocinadora no sentido do reforço da sua presença em Peniche,
visível na inauguração em 2016 da maior loja da RipCurl na Europa, favo-
receu a realização da etapa europeia da competição, neste local, nos anos
seguintes (pelo menos até 2019, estando agendada nova prova em feverei-
ro de 2021), o que contribuiu para o reforço da visibilidade mediática do
concelho.

Este evento desportivo teve um indiscutível impacto económico e finan-
ceiro no território. Segundo dados da World Surf League, em 2014, a etapa
portuguesa do circuito, realizada em Peniche, teve um impacto económico
direto de 15 milhões de euros, aos quais de juntam os 46 milhões de exposi-
ção mediática, resultantes de uma audiência global de 300 milhões de pesso-
as (Alves, 2018). Este impacto é visível no aumento do número de visitantes e
do seu tempo de estadia (em média cinco dias) no território (Sales, 2015, p.
27) e no aumento do número de pequenos negócios associados ao turismo
náutico, nomeadamente alojamentos locais (entre os quais surfcamps), esco-
las de surf, estabelecimentos de restauração e pequeno comércio (também
ligado ao surf), muitos dos quais com capital estrangeiro. A título de exemplo,
e segundo dados da Câmara Municipal de Peniche, em 2009 apenas existiam
registados 10 estabelecimentos de Alojamento Local; dez anos depois, em
2019, e acompanhando a tendência de crescimento do turismo em Portugal
desde 2014, cifravam-se em 873 os estabelecimentos deste tipo.

Sendo uma atividade desportiva não especialmente dependente de fato-
res climatéricos, a prática desde desporto potenciou um afluxo turístico que
minimizou a sazonalidade do turismo de Sol e Mar, tradicionalmente associa-
do a este território. Esta dinâmica económica traduziu-se necessariamente na
criação de postos de trabalho no concelho e na região, com uma crescente

tivo

o
itório
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procura, por parte dos empregadores, de pessoal com qualificações acadé-
micas, formação profissional e domínio de línguas estrangeiras, beneficiando
da presença da Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar, em Peniche,
polo do Instituto Politécnico de Leiria.  O turismo de surf desenvolve-se ao
longo de todo o ano possibilitando a criação de postos de trabalho não-sazo-
nais, salientando-se um importante afluxo durante os meses da chamada
época baixa, com natural impacto no tecido económico local e regional. De
referir que esta etapa do circuito de surf tem tido lugar precisamente durante o
mês de outubro.

Esta exposição do território a um novo turismo náutico foi particularmente
visível no eixo Baleal-Ferrel. Beneficiando da proximidade de vários spots de
surf, esta área do concelho foi fortemente impactada numa ótica urbanística,
assistindo à criação de vários surfcamps e escolas de surf, acompanhada
pela instalação de centenas de novos habitantes, portugueses e de diversas
nacionalidades (Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos
ou Austrália), contribuindo para a forte multiculturalidade desta freguesia, tra-
dicionalmente reconhecida pela sua vincada matriz identitária.

O posicionamento de Peniche enquanto destino de surf de excelência,
permitiu afirmar este território como um destino jovem, animado e conectado
com a natureza, em particular com a sua paisagem marítima, contribuindo
para uma sólida e contínua alavancagem no domínio turístico. Daqui resultam
igualmente alguns desafios, no que concerne a uma potencial massificação
do turismo com impactos negativos na paisagem e no meio ambiente. Se o
aumento do turismo é importante para a economia local, o excesso de visitan-
tes pode facilmente contribuir para danos irreparáveis no domínio ambiental,
num território reconhecido, desde 2011, pela UNESCO como Reserva da
Biosfera. Também a imagem deste território enquanto destino turístico multi-
dimensional, onde a Natureza, a gastronomia, o artesanato (destaque para a
tradicional renda de bilros de Peniche) e o património histórico edificado,
pode (e deve) ser assumido numa ótica de necessária complementaridade.

Passados apenas dez anos da realização no concelho de Peniche da
primeira etapa em território nacional do circuito mundial de surf, são já visíveis
vários impactos que este evento impôs no concelho e na região (e até no
país).  Estes reflexos são de diversas naturezas: económica e urbanística,
social, cultural e ambiental. Caberá, como sempre, ao Tempo uma sábia e
descomprometida avaliação do caminho iniciado em 2009.
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