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EDITORIAL

É, pois, com este sentido de

Parafraseando a escritora Agus-

promoção e de defesa daquilo

tina Bessa-Luís, “a cultura é o

que identifica um povo com a
que encarámos a feitura desta sua finalidade”, essa é também
que somos enquanto Concelho
segunda edição. Julgamos que
os artigos publicados nas páginas
seguintes

consubstanciam

um

importante papel de investigação
confiado

ao

MCCB

e

teste-

munham, para memória futura,
Damos

continuidade,

com

a

presente edição, ao Boletim do
Museu da Comunidade Concelhia
da Batalha (MCCB),
que

reputamos

documento
de

enorme

importantes e inéditas informações
sobre o Concelho da Batalha.
Estando o Mosteiro a assinalar os
30 anos de classificação como

importância atendendo à missão

Património Mundial da Humani-

do museu enquanto espaço cultural

dade pela UNESCO, quisemos

que promove o nosso território,

enfatizar esta importante efemé-

as suas gentes e as tradições

ride sob ponto de vista editorial da

genuínas que possuímos.

publicação.

Com o lançamento da primeira

Sendo um dos monumentos refe-

edição do Boletim, que ocorreu em

rência do nosso país, o terceiro

novembro último, pretendemos
fazer vincar a importância de um
meio informativo com estas caraterísticas que, antes de mais,
deve estar orientado para o serviço
e informação da comunidade do
Concelho da Batalha.
Na sessão de lançamento, contámos com a comunicação do
coordenador científico da publicação, o Professor Doutor Saul
António Gomes que, entre outras
questões, enfatizou o papel do
boletim quanto à sua dimensão
promotora do conhecimento, da
investigação científica, do dar a
conhecer a realidade histórica,
nos diversos domínios que o
Museu consagra.

mais visitado a nível nacional e que
dentro em pouco abrirá os seus
terraços aos visitantes - facto que
tem suscitado enorme curiosidade
junto do público – entendemos
justificada esta aposta referencial
neste nosso ex libris.

a nossa ambição permanente
no desenvolvimento de projetos
que aproximem a Comunidade do
seu Museu e, simultaneamente,
projetem a Batalha para o exterior.
Faço votos para que a leitura do
presente boletim se revista de
grande interesse para os leitores
e agradeço a todos aqueles que
nele

participaram,

tornando-o

por esta via seguramente mais
rico e um instrumento de difusão
cultural.

Estando o Mosteiro a assinalar
os 30 anos de classificação
como Património Mundial da
Humanidade pela UNESCO,
quisemos
enfatizar
esta
importante efeméride sob
ponto de vista editorial.

Destaco também, ainda sob a
égide dos artigos relacionados
com o Mosteiro, um texto que dá
conta de um recente achado na
sacristia da Igreja do monumento,
um interessante capitel que tem
suscitado enorme interesse científico e que reforça a ideia de que
neste monumento ímpar, existem
ainda inúmeros motivos e focos
de atenção para (re) descobrir.
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O Presidente da Câmara
Municipal da Batalha
Paulo Batista Santos

ABERTURA

No presente número do Boletim
do MCCB reiteram-se e acentuam-se os princípios editoriais
que enformaram o espírito da
sua génese, o qual bem poderemos enunciar recorrendo a três
palavras semanticamente mais
significativas: divulgar, valorizar e
conhecer o património cultural da
Batalha e da região que a delimita. Se, no número de abertura,
se evidenciaram mais perspetivas
de divulgação didática em torno
do Museu da Comunidade Concelhia da Batalha, assim como de
temas sobre o património natural
do espaço geográfico e geológico
estremenho, neste novo boletim
é o Mosteiro de Santa Maria da
Vitória, no vértice da justa comemoração dos seus 30 anos de
classificação como Património da
Humanidade (1983-2013), que
congraça o maior esforço dos
autores que se propuseram revelar, por este meio, as suas pesquisas, pela maior parte inéditas
e de elevado nível de investigação
científica.
Nas páginas da presente edição
revelam-se, também, pequenas
descobertas da arqueologia do
monumento batalhense, como
um misterioso capitel escondido durante séculos, rico na sua
gramática formal e simbólica, as
obras levadas a cabo no contexto do Plano de Urbanização do
Estado Novo, responsáveis pela
atual fisionomia urbanística da
vila batalhense, o sistema de escoamento hidráulico das coberturas do edifício gótico, o estado
de conservação do edifício em
1529 e, ainda, os antigos sinos do
conjunto conventual.
Abre-se aqui espaço, por outro
lado, para a publicação de um
estudo sobre a história da produção papeleira no distrito de Leiria
entre os séculos medievais e a

Pormenor do túmulo de D. João I, fundador do Mosteiro da Batalha.

contemporaneidade.
Um segundo grupo de textos
oferece informação acerca da
vida cultural protagonizada pelo
MCCB e pelo município.
Assinalam-se, aqui, os 20 anos
de vida do Centro de Estudos do
Património da Estremadura, as
atividades do Museu e o forte
crescimento da sua procura por
parte de públicos diversificados, o
Projeto "Heróis do Museu" - interligando Escola, Famílias e Cidadania - evocando-se, finalmente,
a ação e a obra dos diretores do
Mosteiro da Batalha nas últimas
três dezenas de anos.
Um passado próximo, do conjunto das várias centenas de anos de
idade do Mosteiro, mas cuja consideração se impunha, refletindo-se no seu entorno e perspetivando-se um futuro próximo que
se deseja, para este monumento
maior, renovado na sua dimensão
vocacional de fonte de inspiração
vital do usufruto da memória de
um passado e na revivificação de
dinâmicas de trabalho e de projetos, dentro e fora de Portugal,
que afirmem tão singular e único
património artístico e histórico
nos espaços do conhecimento e
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da informação próprios da globalização de que somos testemunhas.
De acordo com a linha editorial
do Boletim, há lugar, ainda, para a
contemplação da "Peça em Destaque", desta feita a bela escultura gótica de São Miguel Arcanjo,
com palavras de descrição e interpretação renovadoras por parte
de Pedro Redol, seu autor.
Uma página final para um texto interpelante "Sobre Nós", da
autoria do jornalista Carlos S.
Almeida. Esta nova edição do
Boletim confirma, pois, a linha
editorial proposta no seu primeiro número, oferecendo-se como
mais um importante instrumento
de divulgação do conhecimento,
dele se recolhendo acrescento de
informação e de inovação sobre
a história tanto do Mosteiro de
Santa Maria da Vitória, como da
vila da Batalha, como, também,
do seu permanente projeto museológico que o MCCB encarna.
Saul António Gomes
Coordenador Científico
do Boletim do MCCB

ATUALIDADE

Um misterioso capitel descoberto na Igreja do Mosteiro

A imagem do interessante capitel

Aliamos, nesta rubrica, a paixão de
dois batalhenses pelo Mosteiro da
Batalha.
Luís Ceiça é um rosto indissociável
do Mosteiro. Trabalha no monumento há mais anos do que os
da classificação do Mosteiro pela
UNESCO.
José António Travaços dispensa
apresentações aos batalhenses.
É, ele próprio, património vivo de
uma Vila que tanto estima e à
qual muito tem contribuído com a
divulgação do seu conhecimento e
a sua incansável pesquisa.
Nesta edição do Boletim que
tem o Mosteiro como seu tema
central devido às comemorações
dos 30 anos de classificação do
monumento
como
Património
Mundial da Humanidade, damos
a conhecer de seguida os
testemunhos de ambos em torno
de um curioso capitel, encontrado
recentemente por Luís Ceiça, na
sacristia da Igreja do Mosteiro.
O ABRAÇO AO ACANTO
Quando o Luís Matias Ceiça, que
suponho ser o funcionário mais
antigo do nosso Mosteiro e é um
dos batalhenses que nutre maior
paixão pelo monumento, teve a
amabilidade de me mostrar o que
descobrira no anexo da sacristia

conventual, fiquei espantado com
a invulgar escultura do abraço
humano a uma folha de acanto,
pelo menos um ombro e uma mão
bem delineados, colocada em
sítio que passa despercebido, na
ombreira esquerda (para quem
entra) da porta que dá acesso aos
sanitários da sacristia.
Porquê aquela escultura e posta
no mais improvável dos locais do
monumento?
Não teria sido feita para ali e por
misteriosa razão ali foi encaixada,
partindo-se-lhe, talvez, o que falta
do corpo?
Que significado poderá ter o abraço
à folha de acanto?
A ornamentação com acantos,
mais ou menos estilizados, está
muito espalhada nos nossos
monumentos, em capitéis e frisos e
até como complemento inesperado
daquela estranha espiga, que
depois se estilizou em numerosas
esculturas entre elas nos colunelos
do Claustro Real e na coluna do
pelourinho da Batalha, que aparece
no pórtico das Capelas Imperfeitas.
Ornato usado desde o século V
antes da era cristã primitivamente
na Grécia, vulgarizou-se depois no
Império Romano, chegando pelo
menos até ao século XVI entre nós.
Que quereria dizer o anónimo
artista-canteiro batalhense com a
inusitada escultura?
Mais um mistério a desvendar no
nosso Mosteiro.
José Travaços Santos
.............................................................................
Trabalho já há muitos anos
neste sublime monumento que é
o Mosteiro da Batalha. A minha
vivência diária e apaixonada
por este espaço liga-me a ele
de uma forma tão intensa que
uma ausência de três dias é
o suficiente para me deixarem
cheio de saudades.
Este meu gosto leva-me a andar
muito atento, durante as funções
que desempenho, aos muitos
pormenores que o mosteiro tem.
É um mundo de surpresas. Todos
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os dias acabo por descobrir ou
encontrar algo de novo.
Os elementos que vou descobrindo
já cá estão há mais de 500 anos.
São tantos que surgem sempre
como novidades para mim.
Por norma, tiro fotografias
às
minhas descobertas e depois
divulgo-as a pessoas entendidas
na matéria, como ao diretor e a
historiadores.
É o caso deste capitel, à entrada
dos sanitários da sacristia do
mosteiro, escondido por trás da
madeira do mobiliário barroco. Há
muitos anos que abro aquela porta
sem nunca me ter apercebido de
mais este pormenor. Até que um
dia, ao passar, apoiei a mão nesse
espaço e estranhei o que senti.
O espaço tem uma iluminação
deficiente. Mas como ando sempre
com uma pequena lanterna, de
imediato investiguei a estranheza
que apalpara desvendando mais
este capitel com umas misteriosas
mãos a abraçar os elementos
vegetalistas. Curioso como há
tantos anos ali passo e só agora
achei interessante aquela silhueta.
Mais um pormenor descoberto.
Logo foi fotografado e divulgado a
quem de direito.
E agora pergunto-me, quanto mais
não haverá por revelar.
Luís António Matias Ceiça

Luís Ceiça e José Travaços Santos

ATUALIDADE

CEPAE: duas décadas a defender e a valorizar o Património estremenho
O Centro do Património da
Estremadura
(CEPAE)
celebra
este ano 20 anos de atividade
em prol da defesa, valorização e
difusão do património da região da
Estremadura.
O património da nossa região tem
sido continuamente valorizado
devido à ação das instituições de
tutela centrais e locais, que são
movidas pela responsabilidade
da salvaguarda da memória, mas
também por uma população e
visitantes cada vez mais exigentes
e com interesses culturais diversificados. Não é assim de estranhar
movimentos regionais e locais de
defesa e divulgação do património
material e imaterial. Se é verdade
que sempre existiram âncoras
históricas/monumentais na região,
são agora ligadas entre si por rotas,
roteiros e itinerários que para além
da contextualização histórica,
proporcionam experiências sensoriais ligadas a vinhos, gastronomia ou recriações de hábitos e
tradições.
O CEPAE tem tido um papel importante ao nível da investigação, na
medida em que o património passou
a ser mais conhecido através do
trabalho empenhado de vários

investigadores da região, cabendo
ao CEPAE um papel na difusão
desses estudos através da edição de
publicações. Este projeto editorial
do CEPAE é fundamental porque de
algum modo valida e potencia o
investimento dos atores públicos e
privados (Municípios, Fundações e
entidades particulares) em medidas
de salvaguarda e difusão dos
patrimónios da região. Para melhor
preservar é necessário conhecer.
Abrimos as comemorações destas
duas décadas de existência com a
realização de um Encontro de Re-

flexão sobre Políticas Patrimoniais
da Região, no passado dia 24 de

janeiro, no Mosteiro da Batalha,
visando reunir e envolver entidades
com responsabilidades em matéria
de patrimónios, nomeadamente
atores com representação na
esfera pública e na esfera privada,
numa reflexão que promoveu uma
leitura atualizada do panorama das
políticas patrimoniais no país e sua
aplicação nos contextos locais.
É nosso objetivo primeiro melhorar
os serviços prestados pelo CEPAE
em prol dos patrimónios, como
por exemplo: Dar continuidade ao
projeto editorial em curso; o reforço
de ações vocacionadas para o

conhecimento e a salvaguarda
dos patrimónios regionais através
de parcerias com outras entidades
com um papel ativo na área
patrimonial; tornar mais acessível o
conhecimento sobre os patrimónios
dos municípios associados do
CEPAE, nomeadamente através de
uma nova dinâmica a implementar
no sítio de internet do CEPAE;
Organização de exposições e outras
iniciativas em espaços e contextos
públicos.
Desejamos que os
nossos colaboradores científicos,
associados e demais interessados
continuem a reconhecer a mais-valia do CEPAE, o mantenham vivo
e dinâmico. O património não vive
crises, quem as vive são aqueles
que em determinados momentos
não podem nele investir o desejável
para assegurar a sua salvaguarda
e usufruto. E não falamos apenas
de investimento financeiro, mas
sobretudo de vontades. Continuar
a sentir que somos úteis nesta
missão, que continuamos a
alimentar a memória desta região é
o nosso maior desejo.

Gonçalo Cardoso
Presidente do CEPAE

A sessão de abertura das comemorações dos 20 anos do CEPAE, que decorreu no Auditório do Mosteiro da Batalha

| 5

ATUALIDADE

Atividades do Museu registam forte procura e envolvimento do público
Dando continuidade ao programa
de atividades destinado a um
público cada vez mais diversificado,
o MCCB dinamizou diversas iniciativas com o principal objetivo de
promover o património concelhio
de forma estimulante e envolvente.
Apresentamos, pois, o balanço
das mais recentes iniciativas
desenvolvidas.
Em Setembro de 2013, por ocasião
da celebração do Dia Mundial
de Turismo (27 de Setembro), o
MCCB lançou o desafio a alguns
produtores e comerciantes da
Batalha no sentido da concretização
de uma degustação de produtos
locais. O átrio transformou-se
numa verdadeira montra de
produtos de grande qualidade.
Azeite, vinhos, licores, compotas,
enchidos, pão, fruta, biscoitos e outros
sabores genuínos enriqueceram o
museu de tradição, numa partilha
muito interessante com os visitantes.
As atividades comemorativas da
referida data estenderam-se até
Outubro, com uma iniciativa que
trouxe uma extraordinária adesão
por parte do público. Cumprindo a
temática “Turismo e Água: Proteger
o Nosso Futuro Comum”, definida
pela Organização Mundial de
Turismo, o MCCB dinamizou uma
visita às Gárgulas do Mosteiro, com
o objetivo de descobrir as formas e
a sua função no sistema hidráulico
do Monumento. Ana Patrícia Alho,
autora do livro “As Gárgulas do
Mosteiro da Batalha: sua função e
forma”, foi a convidada a orientar os
grupos pelos terraços do Mosteiro.
A visita culminou com a exposição
“As Gárgulas do Mosteiro” no
Claustro Real produzida pelo
Município da Batalha, na qual
foram exibidas gárgulas executadas
pela empresa “Gárgula Gótica”,
com a apresentação e explicação
de algumas técnicas da arte de
cantaria pelo Mestre Canteiro José
António Moreira.
A época natalícia ditou também
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ATUALIDADE

a realização de atividades no
âmbito das férias dos mais jovens.
Durante este período, as crianças
vivenciaram diversas experiências
lúdicas e pedagógicas que incluíram oficinas de expressão plástica
e dramática e ainda visitas temáticas ao Mosteiro e ao Centro
de Interpretação da Batalha de
Aljubarrota. Uma iniciativa que
não esqueceu a sensibilização
dos mais novos para a área da
Solidariedade. Destaca-se, por
isso, a visita ao Centro Paroquial de
Assistência do Reguengo do Fetal,
onde se trocaram sorrisos, afetos e
muito conhecimento.
Com a entrada em 2014, o MCCB
foi cenário para o lançamento
da publicação “Como do Velho
se fez Novo: o Estado Novo e a
nova malha urbana e viária do
Mosteiro da Batalha”, da autoria
de Cláudio Oliveira. Inserida nas
comemorações dos 30 anos
de classificação do Mosteiro
como Património Mundial da
Humanidade pela UNESCO, a
atividade realizou-se no dia 19 de
Janeiro, resultando do apoio do
Município à publicação e divulgação
de uma obra de grande importância
histórica para a região.
O levantamento exaustivo efetuado pelo autor, no âmbito de
uma tese de mestrado, permite
compilar numa única obra imagens
e documentos inéditos que,
alinhados cronologicamente de
1934 a 1974, ilustram a evolução

A visita ao MCCB com os olhos vendados foi orientada por cegos e amblíopes

urbanística da zona histórica da
Batalha.
A apresentação da obra esteve
a cargo de Pedro Redol, Técnico
Superior do Mosteiro, contando
com a presença do Presidente da
Câmara, Paulo Batista Santos. O
livro, encontra-se à venda na loja
do MCCB e no Município.
Ainda em Janeiro e, no âmbito das
comemorações do Dia Mundial
do Braille, realizou-se uma inédita
e surpreendente visita de olhos
vendados ao Museu, apelando
à vivência dos sentidos. Os
participantes foram conduzidos por
pessoas cegas e de baixa visão,
deixando-se surpreender através
de vários estímulos sensoriais. O
tato, o olfato, a audição e o paladar
puderam ser experienciados em
diversos locais do Museu. Pelo
percurso, foi possível tocar em
diversas peças do acervo, ouvir
audiodescrições inéditas, saborear
alguns dos sabores típicos da região

Projeto “Heróis do Museu” interliga Escola, Família e Cidadania
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e sentir os cheiros caraterísticos
das ervas aromáticas desta região.
A iniciativa culminou com uma
interpretação ao vivo do projeto
“Melodium”, com música e dança,
no nobre espaço do Museu
dedicado à cidade romana de
Collippo. Para a realização desta
inesquecível atividade, que deixou
dezenas em lista de espera dada a
adesão registada, o MCCB contou
com a colaboração da ACAPO
(Associação dos Cegos e Amblíopes
de Portugal) de Leiria, do Instituto
Politécnico de Leiria, da ADAE
(Associação de Desenvolvimento
da Alta Estremadura) e de algumas
empresas locais.
Já em 2014, o MCCB recebeu
as turmas do projeto “Heróis
do Museu”, provenientes do
Agrupamento de Escolas da
Batalha. A iniciativa resulta de
uma colaboração entre o museu,
o Agrupamento de Escolas da
Batalha, a Autarquia e o MINOM,
sendo dirigida aos alunos do 3º e
4º anos do 1ºCEB com o objetivo
de permitir que todas as crianças
do Concelho possam tomar contato
com o Museu.
A par das iniciativas realizadas,
o MCCB esteve presente com o
projeto “Histórias do Centro” em
diversas feiras e certames variados,
tais como o Festival de Doces
Conventuais em Alcobaça, na
FITUR, em Madrid e na BTL - Feira
Internacional de Turismo, na FIL em
Lisboa, entre outros.

TEMA DE CAPA | 30 ANOS DE CLASSIFICAÇÃO DO MOSTEIRO

A ação e a obra dos diretores do Mosteiro da Batalha
Estando o Mosteiro de Santa
Maria da Vitória a comemorar
três décadas de classificação
como Património Mundial da
Humanidade
pela
UNESCO,
considerámos interessante endereçar aos antigos e atual
diretor do monumento, algumas
questões relacionadas com a experiência alcançada, principais
desafios e responsabilidades de
quem gere e representa esta
jóia do património mundial.
O
Mosteiro
ocupa
enorme
relevância quanto ao património
arquitetónico nacional e internacional, razão para que a
UNESCO, “o considerasse, a 9 de
Dezembro de 1983, “representativo
de uma obra prima do género
criativo
da
humanidade”.
Os
entrevistados
revelaram
forte ligação emocional ao monumento, assumindo que a
direção de um património como
Santa Maria da Vitória, marcou,
indubitavelmente, as suas vidas.
Júlio Órfão, que dirigiu o monumento cerca de vinte anos,
explica que após a preciosa e
estruturante ação do Dr. Sérgio
Andrade (que o antecedeu no
cargo), procurou sempre dar
continuidade a uma série de
trabalhos de conservação e restauro promovidos pela oficina-escola de canteiros dirigida pelo
saudoso Mestre Alfredo Ribeiro. O
antigo responsável, refere que na
sequência de posteriores ações

Júlio Ribeiro Órfão
de diagnóstico, propunha à tutela
novas obras no monumento,
visando a reutilização de espaços
do monumento devolutos, logo
“perdidos”, tais como a Adega

dos Frades, as antigas instalações
das Finanças, da Tesouraria da
Fazenda Pública e dos Bombeiros. E quanto às principais
responsabilidades assumidas na
direção do monumento, Júlio
Órfão esclarece que as mesmas
derivaram,
fundamentalmente,
de dois critérios que presidiram
à classificação, em 1983, do
monumento como Património
da Humanidade. O primeiro,
que justificou precisamente a
classificação por “o mosteiro
ser representativo de uma obra-prima do género criativo da humanidade” e relacionada com
a preservação do monumento.
Depois, a implementação de
estratégias capazes de tornar
possível a observação, apreciação
e
fruição
do
monumento.

Pedro Redol
Uma preocupação, de resto, bem
presente no trabalho desenvolvido
por Pedro Redol, que assumiu a
gestão interina do monumento,
e que baseou uma parte significativa da sua ação enquanto
diretor, na investigação sobre as
paisagens históricas da Batalha,
que germinou, cresceu e se
transformou sempre em função
do seu Mosteiro. Para Pedro
Redol, que voltou à carreira de
Técnico Superior do Mosteiro e
conta com uma distinta carreira
ligada à investigação e à docência
universitária, até há muito pouco
tempo não existia conhecimento
sobre a história urbana da
Batalha, nem sobre aspetos tão
importantes como o próprio

| 8

território do monumento, dando
como exemplo a cerca conventual.
Por esta razão, explica o anterior
responsável, cometeram-se erros
graves que têm consequências
profundas na gestão do património. Entre eles, explica, conta-se
a delimitação da Zona Especial de
Protecção (ZEP) que foi feita em
função do “arranjo” dos anos 60
do século XX (incluindo a própria
estrada) e não da paisagem
histórica. Porque é importante e
fundamental que o monumento
construa uma relação com a
Batalha e com os batalhenses,
Joaquim Ruivo, atual diretor,
explica que a orientação dos seus
esforços caminham precisamente
nesse sentido frisando que
esse dinamismo, pressupõe o
estabelecimento de parcerias e
colaborações que tragam benefícios mútuos. Destaca, a
esse nível, que é fundamental
uma estreita colaboração com
a Autarquia, bem como com
instituições culturais locais, com
organismos que tutelam o turismo, instituições universitárias,
embaixadas, associações culturais e o mundo empresarial.
Para o atual diretor, um bom
exemplo desse trabalho colaborativo consiste no programa
de comemorações dos 30 anos
do Mosteiro da Batalha e de
como, com poucos recursos financeiros, se pode fazer muito
e com qualidade, precisamente
pelas parcerias estabelecidas.
O MCCB agradece a Júlio Órfão,
Pedro Redol e Joaquim Ruivo
pela
colaboração
prestada
na
elaboração
deste
texto.

Joaquim Ruivo, atual diretor

MUSEU VIVO

A antiga Vila e a reformulação no Estado Novo
Na génese do mosteiro de Santa
Maria da Vitória e subsequente vila
da Batalha observamos, em certo
sentido, e à semelhança de muitos
outros monumentos e construções,
o projeto político-cultural de uma
época1. Por conseguinte, todas
as intervenções posteriores à sua
fundação, com menor ou maior
vulto, responderam a esse mesmo
critério, espelhando o pensamento
dominante do seu tempo. Assim
foi com o restauro do cenóbio
batalhense iniciado por Mouzinho
de Albuquerque, no século XIX, e,
mais tarde, aquando da intervenção
urbanística e rodoviária decidida e
executada no período da ditadura
do Estado Novo.
Porém a Vila da Batalha, que
atualmente adorna o seu mosteiro,
guarda, em particular, evidências
da ação destrutiva e construtiva da
década de 1960. O entendimento
desta realidade é dificultado pelo
prolongado período temporal de
enquadramento das ideias e factos,
pela diversidade de intervenientes
e complexidade das várias obras
operadas nesses anos.
Não
obstante, parece claro não se poder
defender um património que não se
conhece e menos se compreende.
1 Jorge, Virgolino Ferreira, «Património e
Identidade Nacional», Revista Engenharia Civil,
nº 9, Universidade do Minho, 2000, pp. 5-12.

Como do Velho se fez Novo. O
Estado Novo e a nova malha
urbana e viária do Mosteiro da
Batalha (edição MCCB/CMB: 2013)

pretende colocar em evidência
todo o processo de conceção,
discussão, decisão e concretização
da construção da variante da
antiga Estrada Nacional nº 1 (EN1),
hoje IC2, na Batalha, destruição e
urbanização da vila e arranjo da
zona envolvente do mosteiro de
Santa Maria da Vitória. Por outras
palavras, debruçou-se sobre a
“imaginação” de três obras, que se
interrelacionaram, materializadas
nos anos 60 do século passado.
Quando decidimos avançar com o
estudo desta temática havia uma
quase ausência de informação
sobre o que se passou. Todavia
é visível que a localidade mudou,
mas essa clareza material não
era acompanhada de informação
que nos permitisse uma melhor
compreensão da envolvente do
mosteiro da Batalha. Essa é a
lacuna que procuramos ajudar a
preencher2.

Período temporal

A Batalha “desejada” pelo Estado
Novo começou a tomar forma
na década de 1930. Os anos de
2 A informação contida neste artigo baseia-se exclusivamente na monografia citada.

1934 e 1936 foram decisivos no
relançamento da vontade em
intervir no aglomerado urbano e
melhorar a envolvente do mosteiro.
A ideia de “desafogamento”
do cenóbio batalhense não era
nova, e o afastamento das casas
ao
monumento
e
desaterro
da envolvente já tinham sido
defendidas no século XIX. No
entanto, com a criação da
legislação de base aos Planos
Gerais de Urbanização (1934), que
impunha a sua elaboração a todas
as sedes de Concelho do país,
e, depois, o pedido expresso em
carta por Pereira Gens (1936) ao
Presidente do Conselho, Oliveira
Salazar, para que este desse
atenção governativa à localidade,
despoletaram
a
dinâmica
necessária à modernização de uma
vila considerada pelo líder local
“estagnada no tempo”.
Uma intervenção com este carácter
implicava a contratação de técnicos
especializados, nomeadamente um
arquiteto urbanista. Na década
de 1930 a Câmara da Batalha
propôs a António Varela e Jorge
Segurado a realização de um Plano
de Urbanização. Todavia não foi
executado. Mais tarde, em 1946,
firmou-se um
contrato entre o
Estado português e o arquiteto Inácio
Peres Fernandes para elaboração
do referido Plano. No início de
1950 o estudo estava concluído,
sendo apresentado às entidades
competentes. Foi designado de

Anteplano de Urbanização da
Batalha, em conformidade com as

Anteplano de Urbanização da Batalha (2ª Revisão; 1963) – Planta do arranjo do
aglomerado (pormenor)

| 9

alterações legislativas entretanto
efetuadas.
Simultaneamente, e integrando-o,
estabeleceu-se o primeiro projeto à
variante da EN1, na Batalha (1946).
Este Anteplano sofreu uma primeira
revisão, apresentada formalmente em
1960. Alteração significativa às opções
de 1950, aproximou-se ao desejado
pelas entidades contratantes. Foi a
década de 1960 que exibiu, de facto,
as obras planeadas e ambicionadas
de longa data.
Não obstante sugeriu-se uma nova

revisão do Anteplano (2ª revisão),
consagrada em 1963. Por este
período já o traçado definitivo
da EN1 estava estabelecido (e
em obra), depois de ter sofrido,
também, expressivas alterações. À
medida que os trabalhos no terreno
avançavam, foram feitas novas
revisões ao Plano, nomeadamente
em 1964 e 1965 (3ª e 4ª revisão
respetivamente), sendo que nesta
fase os arquitetos orientadores do
processo tinham mudado.
Depois da inauguração da variante
à EN1 na Batalha, em Agosto de
1966, os trabalhos na envolvente do
mosteiro e urbanização da célula A
continuaram, hesitando à espera
da quinta revisão. Estabelecida
em início de 1967, a última
revisão definiu um enquadramento
diferente do cenóbio, e consagrou
um memorial a D. Nuno Álvares
Pereira. As festividades de 27 de
Abril de 1968 pretenderam fechar
um ciclo de intervenções, expondo
uma nova Batalha ao país. Mas
mais se reclamava, e a reconversão
urbana da localidade e envolvente
do mosteiro prolongou-se pela
década seguinte.

Uma
multiplicidade
Intervenientes

de

Considerando, primeiro, o período
temporal entre as primeiras
tentativas de elaboração de
projetos (anos de 1930) e as obras
efetivas (anos de 1960) e, segundo,
a dimensão multidisciplinar dos
trabalhos (de carácter rodoviário,
urbano e patrimonial), facilmente
percebemos o envolvimento de
várias personalidades quer a
nível local, quer a nível central.
Diferenciemos
três
núcleos:
dirigentes
locais;
técnicos
contratados; líderes políticos.
A nível local, sublinhe-se a atuação
dos
presidentes de Câmara.
José Maria Pereira Gens, médico e
dirigente da União Nacional local,
envolveu-se
significativamente
neste processo, procurando atrair
a atenção dos dirigentes máximos
do Estado Novo para a Batalha.
Foi presidente da Comissão
Administrativa do Concelho entre
1932 e 1937 e enquanto tal

endereçou, em 1936, dois pedidos
a Oliveira Salazar para que este
dedicasse uma atenção especial
à localidade. Substituído por João
Travaços de Mendonça Santos, que
assumiu a presidência de Câmara
no início de 1938, verificaram-se
algumas medidas concretas. Na
sua gestão, propôs-se a demolição
de “edifícios inestéticos” (1938) e a
construção de um Parque Municipal
(1943) nos terrenos fronteiros ao
cenóbio (poente).
Quando, em 1947, António Almeida
Monteiro entrou na administração
camarária, o arquiteto Inácio Peres
Fernandes já elaborava o Plano de
Urbanização da Batalha. Mais, no
final de 1946, o primeiro projeto
da Junta Autónoma de Estradas
(JAE) para a nova variante da EN1,
junto à Batalha, estava finalizado.
Não obstante, foi durante a sua
vereação que foram tomadas as
opções estruturantes. Entre 1947
e 1959 foram várias as visitas
do Ministro das Obras Públicas
à Batalha (1955, 1958) tendo
sido apresentado o Anteplano de
Urbanização (1950) e discutida a
primeira revisão. Igualmente neste
período foi redefinida a variante da
EN1 (Almeida Monteiro sustentou a
sua manutenção junto ao mosteiro),
feito um inquérito à população
afetada pelas futuras obras na vila
(1955) e iniciadas as expropriações
para a construção da citada variante
(1958). Da responsabilidade da
edilidade era a Planta Topográfica
(finalizada no início de 1949).
Também se propuseram medidas
sugestivas enquanto se finalizava e
revia o Anteplano de Urbanização:
obrigatoriedade de caiação dos
prédios da vila com “mau aspeto”
(1950) ou proibição da “exposição
de roupas” no morro em frente do
mosteiro (1951). Francisco Ramos
Moura (1959-1962) recebeu do
seu predecessor as pastas do
abastecimento de água à vila (1959)
e do Anteplano de Urbanização
(1ª revisão; 1958/59). Teve a
oportunidade de apreciar o projeto
de construção de casas destinadas
aos expropriados da futura variante
da EN1. Entre 1963 e 1974 a
liderança de Luís Tomás Santos
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de Oliveira concentrou, de forma
substancial, as obras resultantes das
ideias germinadas e amadurecidas
nas décadas anteriores. Assiste à
segunda, terceira, quarta e quinta
revisão do Plano de Urbanização e
à troca dos arquitetos responsáveis
pelo mesmo (1964); efetuou a
venda dos lotes da Célula A (1966)
e enfrentou as queixas de parte dos
batalhenses quanto ao hesitante
desenrolar das obras. De sublinhar,
também, o esforço despendido na
concretização da urbanização das
restantes Células, nomeadamente
a B e C. Consequentemente
marcou presença numa série de
momentos altos para a localidade:
conclusão do bairro destinado ao
realojamento dos expropriados da
variante da EN1 (1964), inauguração
da citada variante (1966) e da
estátua equestre a D. Nuno Álvares
Pereira (1968). Facto é que teve de
gerir as espectativas locais quanto
ao aprofundamento da intervenção
urbana na Batalha, após as
inaugurações de 1966/1968.
O
desejo
de
transformar
Portugal
pela
ação
urbana,
idealizada por Duarte Pacheco
e,
concomitantemente,
pelo
Estado Novo, com os Planos
Gerais
de
Urbanização,
esbarrou na inexistência de um
número satisfatório de técnicos
competentes. Eram poucos os
arquitetos urbanistas a trabalhar em
Portugal nos anos de 1930, 1940 ou
1950. Uma das formas encontradas
para contornar esta limitação, foi
a contratação de técnicos para a
realização dos Planos. Esta medida
permitia apetrechar o município
de um profissional capaz que
realizaria o trabalho, num regime
de prestação de serviços, não
integrando a estrutura camarária
Ao mesmo tempo libertava-o para
outros trabalhos similares. Assim
sucede com o arquiteto urbanista
Inácio Peres Fernandes, que em
1946 iniciou a elaboração do Plano
Geral de Urbanização da Batalha.
Depois de delinear o classificado
Anteplano de Urbanização (1950)
e confrontado com a necessidade
de o rever, recebeu o apoio direto
de dois colaboradores na primeira

revisão (1958/59): António Freitas
e José Galhós. Esta equipa
envolveu-se numa nova revisão
(1963/64), mas afastada por
indicação do Ministro das Obras
Públicas, foram substituídos pelo
arquiteto
urbanista
Norberto
Correia e arquiteto paisagista
Facco Viana Barreto. Pretendia-se
que concluíssem o Plano herdado,
aplicando as alterações sugeridas
pelos organismos competentes.
Não obstante realizaram mais três
revisões (1964, 1965 e 1967), que
alteraram a conceção inicial. Isto
é, Viana Barreto e Norberto Correia
desejavam aplicar uma envolvente
com recurso a uma larga mancha
de vegetação, nomeadamente a sul,
bem patente no estudo de 1964.
A decisão de colocar a estátua
equestre junto do mosteiro acabou
por inviabilizar essa possibilidade.
A participação de elementos do
Governo no processo de transformação
urbana
e
rodoviária
da Batalha foi extremamente
importante. De facto, as fontes
consultadas
evidenciaram,
de
forma inequívoca, o envolvimento
particular do Ministro das Obras
Públicas. Entre a década de 1930
e 1960 passam pela tutela Duarte
Pacheco (1932-1936 e 1938-1943),
Joaquim José Silva Abranches
(1936-38),
Manuel
Rodrigues
(1938), João Pinto da Costa Leite
(1943-1944), Augusto Cancela
Abreu (1944-1947), José Casal
Ribeiro Ulrich (1947-1954), Eduardo
Arantes e Oliveira (1954-1967), José
Albino Machado Vaz (1967-1968) e
Rui Alves da Silva Sanches (19681974). Sublinhe-se, em particular,
a atuação de Duarte Pacheco e
Eduardo Arantes e Oliveira. Como
já foi referido, Duarte Pacheco
procurou imprimir, durante os
primeiros anos do Estado Novo,
uma nova dinâmica urbanística em
Portugal. Essa atuação espelhou-se na produção legislativa entre
1930 e 1940: criação das Zonas
de Proteção dos Monumentos
(1932); lançamento do Programa
de Casas Económicas (1933);
estabelecimento dos Planos Gerais
de Urbanização (1934). Já depois
da sua morte o ritmo não diminuiu,
e em 1944 os Planos Gerais de
Urbanização passam a designar-se,

também, de Expansão e criou-se a
Direção-Geral dos Serviços de
Urbanização (DGSU).
Quando
Arantes e Oliveira foi empossado
do cargo de ministro das Obras
públicas, os projetos para a
Batalha estavam num impasse.
No entanto rapidamente alterou o
ritmo de trabalho, avolumando-se
as visitas à localidade, as reuniões
e estudos. Acompanhou de perto
todas as revisões ao Anteplano de
Urbanização, sugeriu alterações,
decidiu a mudança dos arquitetos
responsáveis e pediu a elaboração
de um estudo para a colocação
da estátua equestre a D. Nuno
Álvares Pereira à Seção de Lisboa
da Repartição Técnica da Direção
dos Serviços de Monumentos
Nacionais. Naturalmente foi a face
visível do que o regime pretendia
para a Batalha, aplicando a vontade
governativa.

Ideologia, ideias e opções

O Estado Novo afirmou-se, entre outros, como um regime anticomunista, nacionalista, corporativo, colonialista, antiparlamentar
e antidemocrático. Sustentava-se
na tradição e num modelo moral à
imagem do seu ditador, António de
Oliveira Salazar. Significativamente
implantado e enraizado, na
sequência do golpe militar de 28
de maio de 1926, foi formalmente
constituído no ano de 1933.
No quadro de afirmação do Estado
Novo como nova realidade política,
social, cultural e económica de
Portugal, o governo de Oliveira
Salazar pretendeu lançar um
novo paradigma do urbanismo.
Este contexto proporcionou as
condições ideais a uma intervenção
de vulto na envolvente do mosteiro
de Santa Maria da Vitória. O desejo
de “desafogar” o cenóbio, defendido
por alguns, e apetrechamento da
vila de condições modernas, era
agora possível. Consumaram-se
ideias como “desafogamento”,
salubridade, circulação e nacionalismo. Primeiro porque era fulcral
aplicar uma política urbana e de
obras públicas como expressão da
nova ideologia e, segundo, colocar
em evidência o depauperado
património histórico, símbolo da
nacionalidade.
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Para melhor entendermos a década
de 1960 na Batalha, destaquemos
quatro factos: centralidade do
poder; nacionalismo; fechamento
do país; turismo/Fátima. Constatámos, na documentação consultada, uma concentração da
decisão no Ministro das Obras
Públicas.
Por outras palavras, a responsabilidade última na aprovação ou
não dos planos ou projetos era da
tutela, sobrepondo-se a deliberação
política face à opção técnica (que
nem sempre era coincidente). É de
admitir a participação do Presidente
do Conselho em alguns dos momentos-chave, influenciando o Ministro
das Obras Públicas nas opções
tomadas, até porque era comum o
seu envolvimento nestas matérias
e as suas opiniões pesavam na
decisão final. Todavia tal hipótese
carece de fontes fidedignas que a
confirmem.
A veia nacionalista do regime
compeliu-o a reerguer o património
nacional, em particular os edifícios
com profundo significado histórico.
De norte a sul do país, em especial
depois da criação da Direção-Geral dos Edifício e Monumentos
Nacionais (DGEMN) em 1929,
foram feitas diversas intervenções
em edifícios que se encontravam
em ruínas ou não suficientemente
dignificados. Esta prática era a
face visível de uma ideologia, que
desejou criar na Batalha um cenário
a grandes manifestações patrióticas
(local símbolo da nacionalidade).
Mais, achava-se fulcral uma estrada
panorâmica que colocasse em
evidência a joia arquitetónica e
permitisse, ao automobilista, uma
reaproximação aos fundamentos da
pátria. Ao mesmo tempo, o país era
fechado às influências exteriores.
No que respeita ao património,
esta tendência inverteu-se na
década de 1950. Mas o impacto
do conhecimento internacional
sobre como intervir e olhar para o
património foi limitado, e na Batalha
quase nulo. Valorizavam-se os
monumentos e destruía-se o tecido
envolvente ou os acrescentos posteriores aos da fundação. Apesar
de aceite e amplamente praticado
na sequência do fim da II Guerra
Mundial, a Carta de Veneza de

1964 tornou claro a importância
da envolvente dos monumentos.
No entanto, este princípio não
se aplicou ao mosteiro de Santa
Maria da Vitória, tanto mais que
no referido ano as demolições e
expropriações eram já irreversíveis.
O fator turismo foi fulcral para
motivar a intervenção urbana na
Batalha, em dois sentidos. Por um
lado a Câmara Municipal da Batalha
(CMB) pretendia modernizar a
vila, adaptando-a às crescentes
necessidades do turismo. Esta
não estava adaptada à circulação
rodoviária, que aumentava, não
possuía instalações sanitárias,
parques de merendas ou de
repouso, cafés, lojas, e tinha pouca
oferta (de deficiente qualidade)
para uma agradável estadia do
turista. Esta realidade tinha de ser
contrariada. Por outro lado, em
resultado das aparições de Fátima
de 1917, o fenómeno religioso
adquire uma dimensão significativa.
Em consequência verificou-se um
aumento do número de visitantes,
sendo que alguns deles optavam
por parar, também, na Batalha. A
proximidade entre o Estado e a
Igreja encontrava aqui um eixo de
enorme importância, que reforçava
esta ligação. Para os dirigentes
locais, a atenção dada a Fátima
pelo poder central, tinha de ser
replicada no Mosteiro de Santa
Maria da Vitória e, por isso, mais se
justificava uma intervenção urbana
de remodelação da vila e envolvente
do cenóbio. Não é por acaso que
se pensou e projetou, ao logo de
todo o processo, a construção de
uma variante à Estrada Nacional nº
356, em direção a Fátima e Ourém,
que acabou por não se concretizar.

Obras, organismos, processo
de aprovação e zona de
proteção
Na vila da Batalha realizaram-se
em simultâneo três obras distintas:
variante da EN1, zona envolvente do
mosteiro e urbanização da localidade (célula A). Esta circunstância
tornou mais complexo um processo já por si exigente. Tratando-se de obras cujas competências
eram diferentes, foram vários
os organismos intervenientes.
Assim a JAE estava encarregue

do projeto da variante da EN1, a
DGSU supervisionava e avaliava a
urbanização (célula A, B, C, D e
E), em estreita ligação com a CMB,
enquanto à DGEMN competia zelar
a zona envolvente do mosteiro
(área de 50 metros a partir das
fachadas). A estes juntava-se
o Conselho Superior das Obras
Públicas (CSOP) e o próprio Ministro
das Obras Públicas. Pontualmente
verificou-se a participação da
Comissão Municipal de Arte e
Arqueologia da Batalha (CMAAB)
e da Direção-Geral do Ensino
superior e Belas Artes (DGESBA). Ao
conjunto de entidades somava-se o
arquiteto, ou arquitetos, encarregue
de elaborar o Plano de Urbanização
a título individual.
O Plano de Urbanização reunia o
conjunto dos vários projetos. A
sua aprovação resultava de um
longo processo de escrutínio. No
caso do Anteplano de Urbanização
da Batalha de 1950, depois de
concluído, foi analisado pela CMB.
Após o parecer municipal, o estudo
seguia para a DGSU, onde uma
Comissão de Revisão avaliava o
estudo. De seguida o processo era
remetido ao CSOP, acompanhado
dos dois pareceres. Este órgão
elaborava um parecer final a ser
remetido ao Ministro das Obras
Públicas para este dar despacho:
aprovado, não aprovado ou para
revisão. Era o delineamento pelo
qual tinha de passar qualquer
trabalho semelhante. No caso
da Batalha foi decidido a revisão
do estudo de 1950. Dada a
profundidade da mesma, o novo
Anteplano (1ª Revisão 1958/59)
sofreu o mesmo escrutínio que
o seu predecessor. Até porque o
Ministro das Obras Públicas era
diferente.
Paralelamente, o segundo projeto
da variante da EN1 (1957), depois de
elaborado pela JAE em colaboração
com o arquiteto urbanista autor
do Anteplano, foi analisado
pelo CSOP. Emitido o parecer, a
pasta foi enviada ao Gabinete do
Ministro das Obras Públicas para
ser avaliado. O trabalho de 1957
veio a ser alterado, por ação de
uma Comissão da Variante da EN1
(criada para o efeito) e aquando da
apreciação do CSOP ao Anteplano
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de Urbanização da Batalha (1ª
Revisão), já em 1961.
Caso as circunstâncias e a legislação assim o exigissem, esta
dinâmica de apreciação era
reforçada. A DGEMN foi chamada
a emitir pareceres sempre que as
obras projetadas implicassem o
uso da área de 50 metros ao redor
dos edifícios classificados como
Património Nacional, que à época
eram dois: mosteiro e Igreja Matriz.
O projeto da estalagem envolveu a
ação da CMAAB, nomeadamente na
avaliação da localização. A Junta
Nacional de Educação, através da
DGESBA, envolveu-se tardiamente
em todo o processo. Nas fontes
consultadas não existe uma informação clara que fundamente tal
situação.
Não obstante, sublinhe-se que esta
Direção-Geral possuía competências centradas na definição das
diretrizes da «defesa, conservação
e enriquecimento do património
estético, histórico, arqueológico e
paisagístico da Nação»3. Facto é
que emitiu o seu parecer apenas em
1967 e, na sequência, estabelece
uma nova zona de proteção do
mosteiro de Santa Maria da Vitória.
Dito de outro modo, a sua ação
foi inconsequente pois as opções
estavam tomadas e as obras
praticamente concluídas.
Podemos afirmar que a ideia do
que se pretendia realizar, e como
realizar, foi evoluindo, alterando-se
conforme o pensamento reinante e a
sensibilidade dos participantes.
De facto foram feitas cinco revisões
ao Anteplano de 1950, a última
em 1967. Quanto à variante da
EN1 procedeu-se a uma série
de ajustamentos e revisões do
traçado, a partir do primeiro projeto
de 1946. Mas, independentemente
desta dinâmica, foram mantidos os
elementos estruturantes que Pereira
Gens tanto defendia em 1936:
defesa do mosteiro; construção de
um monumento a D. Nuno Álvares
Pereira; arrumação do povoado
com todos os serviços necessários
a uma sede de Concelho; melhoria
da circulação e estacionamento
para carros.
Cláudio Oliveira
Investigador e Docente
3 Decreto-Lei nº 46348 de 22 de maio de
1965.

INVESTIGAÇÃO

O sistema hidráulico superior no Mosteiro de Santa Maria da Vitória
Ao longo de toda a atividade
construtiva
foram
vários
os
mecanismos para lidar com a
pluviosidade. Na época que nos
propomos tratar, o gótico e o
tardo-gótico, podemos observar
em vários edifícios icónicos para
o nosso imaginário, as gárgulas e
goteiras. A isto decidimos designar
por sistema hidráulico superior
arquitetónico que a partir de agora
trataremos mais detalhadamente.
O sistema hidráulico é um
subsistema arquitectónico, que
pode ser compreendido atendendo
ao seu duplo desenvolvimento:
um primeiro que se refere à água
potável, ao nível do solo (sistema
hidráulico inferior), e um segundo
que compreende as águas pluviais
(sistema hidráulico superior).
No entanto, nestes dois subsistemas

deparamo-nos com três funções
comuns com elevada importância
para o desempenho habitacional
de qualquer edifício: captação,
distribuição e evacuação. Existe
também uma articulação entre estes
dois subsistemas, condicionando
a organização arquitectónica do
edifício. O sistema hidráulico é
sem dúvida fundamental para o
bom funcionamento dos edifícios,
visto tratar-se de um vasto conjunto
de elementos que constituem
um subsistema da organização
arquitectónica geral do edifício:
coberturas, caleiras de escoamento,
gárgulas e goteiras, roços em
contrafortes
e
arcobotantes,
canalizações no solo, entre outros.
Quanto ao sistema hidráulico
superior presente no Mosteiro de
Santa Maria da Vitória, encontrámos

Mosteiro de Santa Maria da Vitória, utilização de taças e do arcobotante
como auxiliar do sistema hidráulico superior (solução inovadora).
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três soluções: a primeira solução
consiste no envio das águas dos
telhados para um primeiro nível
de gárgulas, que depositam as
águas em taças que conduzem o
fluxo pluvial para os arcobotantes.
Finalmente são conduzidas para
um segundo nível de gárgulas que
as lançam para fora do edifício, ou
para um segundo terraço, de onde
será posteriormente enviado para
o exterior.
Atentemos que um factor crucial
nesta solução é que os arcobotantes
da igreja estão rasgados por uns
canais que conduzem as águas de
uma gárgula para outro, no caso da
capela do fundador, os arcobotantes
não são rasgados por canais, mas
sim decorados e finalmente nas
capelas de D. Duarte também não
se verifica. Na segunda solução
deparámo-nos com as águas que
são conduzidas dos telhados
para as gárgulas e posteriormente
para fora do edifício. Por último,
a terceira solução é composta
por águas que são enviadas dos
telhados para canais, conduzindo-as para as gárgulas e finalmente
para fora do edifício. Todo este
subsistema
demonstra
uma
elevada complexidade e cuidado
visto ser muito importante para os
construtores/arquitectos combater as infiltrações de águas e
a pluviosidade das chuvas nos
edifícios, conduzindo as águas
pluviais para o exterior da zona
coberta.
Podemos afirmar que a primeira
solução hidráulica encontrada
em Santa Maria da Vitória é uma
solução completamente inovadora
uma vez que a utilização de taças
com a função de concentrar e
distribuir as águas para os canais
do arcobotante não tinha sido
ainda aplicada em qualquer edifício
português, sendo posteriormente
utilizada na Catedral da Guarda.
O sistema hidráulico superior
é também uma das grandes
preocupações
demonstradas
aquando dos restauros efetuados
nos edifícios. Estas campanhas

desenvolvidas no século XIX1,
demonstram que se tratou de uma
renovação conduzida por: Luiz da
Silva Mouzinho de Albuquerque,
Joaquim Guilherme
Rebelo
Palhares, Lucas dos Santos Pereira
e José Augusto Fragoso, entre o
ano de 1840 e finais do século XIX.
A partir da investigação feita por
Clara Moura Soares2, podemos
identificar em que local e elemento
a pedra foi utilizada para o restauro
das mais variadas peças, entre elas
as gárgulas.
→

→

→

→

→

→

→

→

1841 a 1843. Direcção de
Luís da Silva Mouzinho
de
Albuquerque.
Reconstrução
e/
ou substitutuição das
gárgulas do lado Norte da
igreja.
1844 e 1850. Direcção de
Joaquim Guilherme Rebelo
Palhares.
Reconstrução
e/ou substitutuição das
gárgulas da fachada Sul.
1855.
Arquiteto Lucas
dos
Santos
Pereira.
Substituição das gárgulas
do claustro de D. Afonso V.
1856. Conservação das
gárgulas no lado Norte da
igreja.
1857.
Arquiteto Lucas
dos
Santos
Pereira.
Reconstrução de uma
gárgula para a casa do
capítulo.
1862.
Restauro
das
gárgulas no claustro de D.
João I.
1866 e 1869. Substituição
e/ou reconstrução das
gárgulas para a cornija,
terraço
da
capela
de Santa Bárbara e
terraço do fontanário
respectivamente.
1880 (década). Direcção
do
Arquitecto
Lucas
dos Santos Pereira e
José Augusto Fragoso.
Substituição e restauro

1 NETO, Maria João, James Murphy e o
restauro do Mosteiro de Santa Maria da Vitória
no século XIX, Editorial Estampa, Lisboa, 1997
2 SOARES, Clara Moura, “O Restauro do
Mosteiro da Batalha. Pedreiras históricas,
estaleiro de obras e mestres canteiros”,S.l.,
Edições Magno, 2001

das gárgulas para
capelas de D. Duarte.

as

Podemos com isto concluir que o
sistema hidráulico superior e as
peças escultóricas (gárgulas) foram
elementos aos quais

foram
atribuídos alguma importância
pelos responsáveis (durante o
restauro oitocentista efectuado
no mosteiro de Santa Maria da
Vitória). Referente a este restauro
encontramos gravado na pedra das
gárgulas as datas de 1849, 1852 e
1862 que demonstra o ano em que
foram substituídas e/ou alteradas.
Encontrámos também gárgulas
que foram destruídas devido à
construção de outros elementos
no edifício, como por exemplo os
arcobotantes.
A sua destruição deu-se devido
a: por um lado não existir espaço
para manter as gárgulas após a
construção de outros elementos
no edifício, e por outro, devido
ao facto de as gárgulas deixarem
de ter a sua função primordial, ou
seja, ao invés de descarregarem as
águas pluviais para fora do edifício,
passam a fazê-lo para um segundo
telhado.
No que respeita ao restauro das
gárgulas estas podem ser alteradas
totalmente ou só partes da peça,
como é o exemplo da “ave” em
que se alterou o “bico” (passagem
da água) e do homem com patas
de bode que foram substituídas por
um material diferente do resto da
peça. Existem, também no mosteiro
de Santa Maria da Vitória, casos em
que é visível a cópia de peças (o
índio e o judeu3).
3 TAVARES, Maria José Ferro, As Judiarias
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Atualmente
as
gárgulas
do
mosteiro de Santa Maria da Vitória
vão sendo restauradas consoante
as necessidades evidentes, relativamente ao estado de degradação
de cada peça.
É relevante ter em conta a existência
de três tipos de soluções no restauro
das gárgulas

no mosteiro de Santa Maria da
Vitória: provenientes de restauro;
completamente novas, que foram
criadas de raiz, ou então copiadas
de outros exemplos presentes neste
monumento ou em outros; aquelas
que foram reconstruídas a partir
dos fragmentos existentes.
A grande maioria das gárgulas
existentes no mosteiro de Santa
Maria da Vitória, são reflexo dos
restauros efectuados a partir
do século XVIII, sendo que devemos ter sempre em conta a
grande preocupação que existiu
em restaurar e manter em boas
condições o sistema hidráulico.
Para tal era necessário intervir
nas gárgulas, pois estes são os
elementos mais fracos do sistema,
visto se encontrarem precisamente
no final das soluções que estabelecemos anteriormente

Ana Patrícia Alho
Investigadora e Doutoranda em
História de Arte pela Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa.
Título: Sistemas hidráulicos
na arquitectura sacra gótica
portuguesa. Séculos XIII e XVI
de Portugal, S.l., Clube do Coleccionador dos
Correios, 2010
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Danos no Mosteiro da Batalha em 1529
A 3 de novembro de 1529, da
Batalha, João Homem, vedor
das obras do Mosteiro desta vila,
escrevia ao rei D. João III dando-lhe conta dos graves danos que
atravessava o edifício dos padres
dominicanos. Considerava que o
monumento se encontrava “muito
danificado”,
chovendo
dentro
dele como na rua. Os estragos
provocados pelas infiltrações das
águas pluviais faziam-se sentir
especialmente na igreja, onde, para
os sacerdotes celebrarem, em dias de
chuva, só com os pés mergulhados
em lençol de água.
A escorrência de águas invernais
era significativa e a ela somava-se a
própria humidade do sítio. Na missiva
que então dirigiu ao rei, o vedor
das obras batalhinas considerava
que, por causa dessa situação,
as cadeiras do coro monástico
estavam
podres,
os
altares
impróprios para as celebrações
litúrgicas dos conventuais e os
órgãos ameaçavam perigo de
queda. Chovia, até, sobre a tumba
do rei D. João II, que era de madeira.
Para agravar a situação, somavam-se vidraças “caídas e quebradas”
tendo os seus mainéis barras de
ferro no interior. Missas e ofícios
de vésperas, matinas ou completas,
tinham os frades de os dizer no
cabido ou no dormitório.
Para evitar tamanhos danos, os
vedores das obras costumavam
mandar limpar e remediar o
edifício onde mais necessário
fosse.
Ordenavam a limpeza
dos seus terraços ao nível dos
telhados,
faziam
desentupir
os canos e, ao redor, abrir as
regueiras de escoamento das
águas. Mandavam, ainda, tirar as
“figueiras” que cresciam nos muros
e correger as goteiras dos telhados
a fim de que não apodrecessem
as madeiras. Gastava-se em média,
todos os anos, nessas tarefas, 1961
reais, carregados nas despesas
da fábrica monástica, mas que os
vedores não viam ressarcidos pelo
erário público.
Os clamores do vedor João Homem
junto do soberano, todavia, algum

efeito surtiram. Esperava-se, desde
janeiro desse ano de 1529, a ida
ao Mosteiro de João de Castilho,
a qual tardava. João de Castilho
foi nomeado mestre das obras do
Mosteiro de Santa Maria da Vitória
por carta régia de 4 de junho de
1528, sucedendo, neste cargo,
a Mestre Mateus
Fernandes II,
falecido pouco antes.
Como se referiu, esperava-se
uma visita deste arquiteto ao
Mosteiro em janeiro de 1529,
o que não aconteceu. O que se
compreende, uma vez que sabemos que o insigne mestre-de-obras
do Reino aparece, em 1529,
em
Arzila, onde foi examinar
as obras da fortaleza portuguesa
dessa cidade marroquina. A sua
superintendência nas obras da
Batalha cessou oficialmente em
1533. Neste ano, D. João III, por
carta de 25 de junho, nomeou
Miguel de Arruda “mestre das obras
do mosteiro da Batalha, asy e da
maneira que o elle deue ser e como
o era Joham de Castilho, mestre de
minhas obras”1.
Apesar da responsabilidade direta
de João de Castilho à frente do
estaleiro do Mosteiro da Batalha ter
sido bastante curta, entre 1528 e
1533, sendo que, como se viu, em
1529 ainda não se apresentara no
estaleiro, nem por isso poderemos
deixar de reconhecer que João de
Castilho deixou marcas artísticas
relevantes na obra batalhina
mormente ao nível da ligação
da cabeceira da igreja gótica ao
pórtico majestoso das Capelas
Imperfeitas2. A sua intervenção no
Mosteiro da Batalha não pode ter
deixado de incidir, também, sobre a
questão das coberturas do edifício
e a resolução dos problemas de
infiltração de águas pluviais que
tão negativamente condicionavam
a vida dos dominicanos neste
convento e o exercício por eles das
obrigações litúrgicas inadiáveis.
Datarão desse tempo, decerto,
algumas
das
gárgulas
para
escoamento de águas que ainda
hoje se observam ao nível das
coberturas do monumento3.
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Sabemos
que as campanhas
de
obras
neste
Mosteiro
se
prolongariam,
ainda
e
praticamente, por todo o século XVI,
nomeadamente pelo acrescento
de novas alas residenciais no lado
nordeste do convento, pela reforma
ou construção de uma portaria
monumental, nesse mesmo setor,
bem como pelo alargamento da
cerca monástica, entre outras
obras de que hoje em dia nada nos
chega4.
De João Homem, o autor da
missiva, sabemos que era vedor
das obras do Mosteiro, cargo que
havia sido exercido pelos seus
antepassados, Mestre Rodrigo
Homem e Fernão Rodrigues Homem.
João Homem faleceu em 1570,
tendo o ofício transitado, então,
para seu filho, Pedro Homem5.
Preocupou-se João Homem, ainda
na sua missiva ao soberano, com
as correrias das éguas da Serra de
Minde, que deveriam ser levadas a
cabo pelas gentes dos concelhos
de Porto de Mós e de Alcanede.
Deixamos aqui expresso um sincero
agradecimento ao Dr. Pedro Pinto,
do Centro de Estudos Históricos
da Universidade Nova de Lisboa,
pelo alerta que nos transmitiu para
o documento fragmentado que de
seguida aqui publicamos.
Documento
1529 NOVEMBRO, 3, Batalha - O

vedor das obras do Mosteiro da
Batalha, João Homem, dá nota, a
el-rei, do estado de degradação
do edifício monástico, chovendo
na igreja, nos altares, no coro, nas
naves e nos órgãos, solicitando
diligências para se acorrer a esta
situação. Refere, também, o prejuízo
que advinha de se terem deixado de
fazer as “corridas” (ferragens) das
éguas da Serra de Minde.
Torre
do
Tombo
Fragmentos, Cx. 2, Mº 4, Nº 37.

-

+ Senhor.
Joan’Omem veador das
vosas obras da Batalha quom
aquela obediencia e acatamento
que devo beyjo as maos de Vossa
Alteza. E lhe faço a saber que este

mosteiro esta muito denificado
que chove nele quomo chover na
rua por todo guerrallmente e nos
altares que hos padres nom podem
dezer mysa neles e no quoro que
has quadeyras dele apodrecem e
nos orgãos que estam pera quayr
e sobre ha tunba honde jaz el Rey
Dom Joham ho segundo que santa
grorya aga que he de madeyra asy
Senhor que he a perda tanta que
nam he pera se crrer se a nom vyrem
pello olho. E vydraças quaydas e
quebradas e outras estam pera qãyr
por quausa dos maynes que qebram
e arrebentam por terem barros
de fero dentro. Asy Senhor que
quomo chove hum dia nhum frade
nom pode dezer misa nos altares
nem besparas nem quompetras
nem matynãs antes dizem todo
no dormitoryo e no quabido que
esta telhado de telha nem nhum
homem pode estar no quorpo da
igreja nem naves senam quom
hos pes n’agoa. Muitas quousas
destas se soyam de repayrar que se
nam fezesem tanto dano e6 e meu
pay e avos que santa grorya aga
que foram todos veadores destas
obras sempre mandavam repayrar
e remendar allguãs cousas de que
mays eram necesaryas que se nam
fezesse tanto dano e depoys lhe
era dado dinheyro em quada hum
ano d’asentamento pera se pagar
ha despesa que se fazya.
E eu Senhor a certos
anos que ho customeuy asy fazer
mandar alynpar ho mosteiro de
cyma e desentopyr hos quanos e
de’rador abryr has regeyras e tyrar
fygeyrãs e qoreger goteyras em
telhados que nam apodrecesem

as madeyras. E a despesa que se
fazya esta asentada no lyvro das
obras por ho escrivam de Vosa
Alteza e soma mil e novecentos lx
<e hum reais>. E os ofycyãs me
demandam que hos page e eu
nunca pude aver de Vossa Alteza
nhum dinheyro [pera] pagar posto
que todo esto tenho dito a Vossa
Alteza e ao Senhor Amo... [Vossa]
Alteza senpre remetya asy por minha
pesoa quomo por... [c]artas e nunca
pude aver nhum despacho somente
dezer ... Vossa Alteza que Vossa
Alteza lhe dezya que mandarya ...
[Joam] de Castylho e este janeiro
pasado da Era de... [ano]s em a
qorte de Vossa Alteza e[m]... e mays
falando.... // [Fl. 1vº] e porque ho
mylhor crrea todas estas quousas
amostrey por houlho ao escrryvam
de Vossa Alteza destas obras ha
que estã carta quomygo asynase
pera dar mylhor fe ha Vossa Alteza.
E lhe peço que e faça merce de me
mandar ha reposta dela pera ter ha
mynha guarda porque se em allgum
tenpo me Vossa Alteza quiger dar
alguã culpa por lho nam fazer a
saber toda esta perda e dano eu lhe
amostrar a sua quarta e me mostrar
sem culpa.
Noso
Senhor
Deus
acrrecente hos longos dias da
vyda a Vossa Alteza quom grande
aqrecentamento de seu reall
estado. Desta Batalha oge iij dias
de novembro de vinte 9 anos.
Houtrosy
Senhor
traz
Vossa Alteza egoas na sera de
Mide [sic] honde de dous em dois
anos se soya de dar hum qarteyro
de trigo e iiijc reais em dynheyro
pera qarne e vinho pera ha gente
do quoncelho de Porto de Mos e
Allcaneyde que se hajuntavam por
has oytavas da Pascoa a tomar has
egoas pera se ferarem e asynarem e
pera dar alguns poldros a qem voso
padre que santa grorya aja e os
reys pasados hos mandavam dar.
E agora avera bem seys hou sete
anos pouco mays ou menos que se
nam fazem as ditas qorydas e anda
todo perdido posto que tambem
por muytas vezes ho fezese a saber
a Vossa Alteza e nunca pude aver
ho mantymento pera has ditas
qorydas.
Saul António Gomes
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1 Vd. Sousa Viterbo, Dicionário Histórico e

Documental dos Arquitectos, Engenheiros e
Construtores Portugueses. Reprodução em
fac-símile do exemplar com data de 1899 a
Biblioteca da INCM. Prefácio de Pedro Dias.
Vol. I - A/G, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa
da Moeda, 1988, pp. 66-67 e 190.
2

Veja-se, sobre este assunto, Reinaldo

dos Santos - Batalha. In Guia de Portugal.

II. Estremadura, Alentejo, Algarve, Lisboa,
Biblioteca Nacional de Lisboa, 1927, pp.
669-691; Vergílio Correia - Batalha. Estudo

Historico-Artístico--Arqueológico do Mosteiro
da Batalha. Porto: Litografia Nacional, 1929;
Idem - Batalha. II. Estudo Histórico-Artístico

da Escultura do Mosteiro da Batalha. Porto:
Litografia Nacional, 1931; Nuno Senos - João
de Castilho e Miguel de Arruda no Mosteiro
da Batalha. In Murphy. Revista de História e

Teoria da Arquitectura e do Urbanismo, Nº 2
(Julho de 2007), pp. 10-45;
3 Vd. Catarina Alexandra Martins Fernandes
Barreira

-

Gárgulas:

representações

do

feio e do grotesco no contexto português.
Séculos XIII a XVI, 2 vols. Lisboa: Faculdade
de Belas Artes da Universidade de Lisboa,
2010; Patrícia Alho - As gárgulas do Mosteiro

de Santa maria da Vitória. Função e Forma.
Batalha: Município da Batalha, 2010.
4

Pedro Redol - Batalha. Viagem a um

Mosteiro desaparecido com James Murphy e
William Beckford. Batalha: CEPAE e Folheto,
2011. Em 1588, o Mosteiro conhecia novo
período de obras de vulto, como se reconhece
em cartas da autoria de Fr. João da Cruz.
Vd. Saul Gomes - Fr. João da Cruz e as obras
do Mosteiro da Batalha em 1588. In Jornal da

Golpilheira, de 2.09.2010, p. 12-13.
5 Vd. Saul Gomes - Obrigações por defuntos
na Freguesia de Santa Cruz da Batalha nos
Séculos XVI e XVII. In Leiria-Fátima. Órgão

Oficial da Diocese, Ano XVI, Nº 47, JulhoDezembro 2009 [2011], pp. 201-208.
6 Riscado: “ra” (?).
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Houve ou não fabrico de papel na Batalha no Século XVI?
Notas sobre o fabrico de papel no Distrito de Leiria

Leiria. Moinho do Papel e Convento de Santo Agostinho. Postal ilustrado do início do séc. XX.

Vários
autores
defendem
a
existência de um engenho de papel
na Batalha em 1514, citando, como
fonte documental, as palavras de
Sousa Viterbo sobre o assunto.
Todavia, este autor diz que se deve
tratar, como de facto se trata, do
moinho de Lourenço de Gomide,
junto do qual se documenta uma
propriedade, no Tombo dos Bens do
Mosteiro da Batalha, intitulada de
“Olival do moinho do papel que traz

Pero Alvares, ou o chão dos moinhos
do papel”1.

Não se trata, deste modo, de alusão
a um moinho de fabrico de papel
na Vila da Batalha, mas antes a
propriedades do Mosteiro da Batalha
localizadas no sítio, junto à cidade
de Leiria, já então correntemente
designado por Moinho do Papel.
São abundantes as notícias sobre
o fabrico de papel desde o séc.
XV até princípios do séc. XX,
na região centro do nosso país,
nomeadamente no Distrito de
Leiria. O início do fabrico do papel
em Portugal, documentado de
acordo com o conhecimento actual,
é-nos dado a conhecer através da
instalação dos primeiros moinhos
de papel, junto ao rio Lis, na cidade
de Leiria, por uma carta datada de
29 de Abril de 1411. Este diploma
1 Sousa Viterbo, “Artes Industriaes e Industrias Portuguezas: Papel”, Instituto, Coimbra,
1903, vol. 50, n.º 9, p. 557. Veja-se o trabalho de Saul António Gomes, “Notas sobre a
produção de sal-gema e de papel em Leiria e
em Coimbra durante a Idade Média”, Revista
Portuguesa de História. T. XXXI, Vol. I (1996),
pp. 431-446.

régio autorizava Gonçalo Lourenço
de Gomide (escrivão da Câmara do
rei D. Fernando entre os anos de
1381 e 1383 e também de D. João I,
ainda em 1385) a fazer um engenho,
justamente em Leiria, junto à ponte
das Olhalvas (Caniços), para o
fabrico do papel.
Entre as décadas de 1430 e
1440, várias notícias aparecem
referenciadas na cidade de Leiria:
em 1433, habitava, nesta vila, um
João Peres do Papel2. Nas Cortes
de Lisboa, de 1439, os procuradores
desta cidade não sabiam o imposto
a aplicar ao engenho de papel,
cujas águas eram utilizadas também
como força motriz que movimentava
um pisão de moer o trapo. Pelos
anos de 1438 a 1440, o Mosteiro de
Alcobaça comprava, a mercadores
judeus de Leiria, resmas de papel3.
Uma carta de 1441 privilegia um
homem que acarretasse trapos, para
Fernão Rodrigues, a fim de serem
usados nuns moinhos de papel
pertencentes aos filhos de João
Gonçalves de Gomide4.
2 PORTELA, Miguel, O Fabrico do Papel em
Figueiró dos Vinhos no séc. XVII, Edição do
autor, Março-2012, pp. 1-3. SEQUEIRA, Gustavo de Matos, A Abelheira e o fabrico de papel em Portugal: história de uma propriedade
e de uma fábrica, Lisboa, Tipografia Portugal,
1935. GOMES, Saul António, Op. Cit, p. 440.
3 GOMES, Saul António, Op. Cit., p. 441.
Idem, “Os judeus de Leiria Medieval como
agentes dinamizadores da economia urbana”,
Revista Portuguesa de História, Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra, T. XXVIII,
1993, p. 18.
4 MARQUES, A. H. de Oliveira, Portugal na
Crise dos Séculos XIV e XV, Vol. IV, Nova
História de Portugal (dir. Joel Serrão e A. H.
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Sabe-se que aparece referenciado,
em 1537, um outro engenho em
Alcobaça, mais precisamente na
Ribeira de Fervença. Esta referência
encontra-se num emprazamento,
daquele ano, feito pelos monges de
Alcobaça a Manuel de Góis, irmão de
Damião de Góis5. Durante o século
XVI aumenta a documentação
relativa ao moinho do papel, em
Leiria, como ponto de referência
em relação às novas construções
na sua imediação, se desdobra em
maior número. O Bispo de Leiria,
por exemplo, a 6 de Junho de 1576,
troca uma olhalva abaixo de Santo
António de Leiria, por uma cerrada
de terra de Joana, viúva de Francisco
Pereira Pestana, localizada no
Moinho do Papel. João Veiga de Sá,
a 27 de Agosto de 1576, por seu
lado, faz uma petição para poder
escambar um olival, onde chamam
o Moinho do Papel, por uma terra de
pão junto ao Moinho da Nogueira, a
fim de se poder construir uma igreja
no referido lugar, como pretendia o
referido prelado.
A 5 de Dezembro de 1576, Gregória
Ataíde, viúva do Doutor Pedro da
Silva, estabeleceu um escambo ou
troca de um olival junto ao Moinho
do Papel, por uma cerrada de terra de
de Oliveira Marques), Lisboa, Presença, 1986,
p. 52. PROENÇA, Raul e ANSELMO, António,
“A matéria em que se regista o passado e em
que se prepara o futuro”, Anais das Bibliotecas e Arquivos, III Série, n.º 7, 1921, p.196.
MELO, Arnaldo Faria de Ataíde e, O papel
como elemento de identificação, Biblioteca
Nacional, Lisboa, 1926, pp. 82-83.
5 Arnaldo Faria de Ataíde e Melo, Op. Cit., p. 26.

algumas notas breves sobre as
fábricas de papel a laborar em
Portugal. De acordo com este autor,
no Distrito de Leiria a produção de
papel localiza-se nos concelhos de
Porto de Mós e Alcobaça, onde o
número total de operários afetos
aos trabalhos era, naquele ano,
de 28 trabalhadores. Tenhamos
presente qua a grande produção
papeleira de Portugal, nesta data,
estava situada no Norte de Portugal,
Distrito de Aveiro, localizando-se na
Feira (Santa Maria da Feira), o maior
número de fábricas de papel, 11 ao
Fotografia de Afonso Dias Moreira Padrão em 1882.
todo, que empregavam um total de
pão no sítio do Moinho da Nogueira, 286 operários, a par, de Paiva, com 4
que detinha o bispo leiriense Dom fábricas num total de 71 operários.
Gaspar do Casal6.
No Distrito de Braga a único centro
Nos meados do séc. XVII, é a vez fabril referenciado, localizava-se
da Vila de Figueiró dos Vinhos em Guimarães com 2 fábricas e um
conhecer a produção de papel, total de 53 operários. Para além do
no contexto da dinâmica gerada Distrito de Coimbra, onde existiam
pelas Reais Ferrarias da Foz de duas fábricas de papel: uma em
Alge e da Machuca, e através Góis onde laboravam 84 operários,
da superintendência de Francisco e outra na Lousã, com 23 operários,
Dufour e Pedro Dufour.
Foi existiam no Distrito de Santarém,
Francisco Dufour que deu início quatro grandes unidades fabris:
ao fabrico de papel, junto a esta duas localizadas em Tomar, com
vila, na verdade, conforme sabemos um total de 158 operários e outras
por um alvará passado em Junho duas em Torres Novas, empregando
de 1663, pelo período de 6 anos. 62 operários. Por fim, no Distrito
Um pouco antes desse momento, de Lisboa, duas grandes fábricas
todavia, já o fabrico de papel se produziam papel: uma em Alenquer,
fazia em Figueiró dos Vinhos, mais empregando 84 operários e outra
concretamente no lugar da Água nos Olivais – Abelheira, empregando
d’Alta pelas mãos de João Silveiro, 104 operários8. Existiam assim,
sem no entanto ser conhecido, até no ano de 1855, um total de 27
à presente data, qualquer alvará ou fábricas de produção de papel, com
licença dado para o efeito. Apesar um total de 963 operários afectos
do fabrico de papel, aparentemente, a esta atividade. De todas estas
ter apenas sido uma produção que fábricas, apenas as pertencentes do
durou aproximadamente vinte anos Distrito de Lisboa possuíam motor a
(1663 a 1683), podemos admitir que vapor; Alenquer - força de 8 cavalos
este terá sido o motor de arranque e Abelheira - força de 50 cavalos.
para que a região envolvente de Nas restantes fábricas do país, os
Figueiró dos Vinhos, no séc. XVIII, motores eram movidos a água ou a
principalmente os lugares da Lousã, força braçal.
Espinhal e Góis, conhecesse a Em 1862 o número de fábricas
primeira época de ouro de toda a de papel em
Portugal quase
indústria do papel.
que duplica, registam-se, nesse
No ano de 1855, José Silvestre ano, 52 unidades fabris. A maior
Ribeiro7, publica, na Secção do concentração
industrial
de
Contencioso
Administrativo, papel situava-se no Distrito de
6 Arquivo Distrital de Leiria (doravante desAveiro, com 26 fábricas, surgindo
ignado por A.D.L.), Caixas 1-9, Convento de
algumas fábricas noutros distritos,
Santo Agostinho de Leiria (doravante designado por C.S.A.L.), 1520-1945. A.D.L., C.S.A.L.,
nomeadamente o de Santarém com
Dep. VI-24-D-4, documento datado de 6 de
6 fábricas, o de Viseu com 1 fábrica,
Julho de 1576, 4fl. A.D.L., C.S.A.L., Dep. VIo de Lisboa com 5 fábricas, o de
24-D-4, documento datado de 27 de Agosto
de 1576, 15fl. A.D.L., C.S.A.L., Dep. VI-24-C-4,
Coimbra com 3 fábricas e o de Braga
documento datado de 5 de Dezembro de
com 6 unidades fabris.9
1576, 16fl
7 RIBEIRO, José Silvestre, Secção do Contencioso Administrativo, Colligidas e Explicadas,
Lisboa, Imprensa Nacional, 1855, Tomo II, pp.
238-239

8 Não há referência nesta data, a quaisquer
unidades de produção de papel desde Lisboa
até ao extremo Sul de Portugal.
9 ALVES, Jorge Fernandes, Indústria da pasta
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Na
Chorographia
Moderna,
publicada em 1876, alude-se, ainda,
à existência de duas fábricas de
papel, localizadas no Distrito de
Leiria: uma em Porto de Mós e outra
em Alcobaça10.
No Almanach Palhares11, de 1903,
por seu turno, há referência ao
fabrico industrial de papel, na Vila
de Porto de Mós, sem que, no
entanto, saibamos se se tratava de
uma ou mais fábricas. Tratar-se-á,
talvez, das duas fábricas que se
referenciam no Annuario Comercial
de Portugal 12, de 1904, sendo que
uma era propriedade de Afonso Dias
Moreira Padrão13 e a outra de Luiz
António Rodrigues Gaivoto. Também
em Alcobaça14 se continuava a
fabricar papel, nesse ano de 1903,
existindo duas fábricas, sendo uma
propriedade de António Marques
Trindade, a outra de José António
de Sousa.
O Distrito de Leiria, ficará na História
do fabrico de Papel, como aquele que
iniciou e marcou o arranque desta
indústria em Portugal.
Miguel Portela
Investigador

e do papel em Portugal, Portucel - SGPS, Lisboa, 2001, p. 35, citado por MARTINS, Luís
Filipe Correia, Rota do Papel do Vale do Ceira
e Serra da Lousã. A fábrica de Papel do
Bosque., Dissertação de Mestrado Integrado
em Arquitectura, Faculdade de Ciências e
Tecnologia, Departamento de Arquitectura,
Coimbra, 2010, vol. I, p. 25.
10 BAPTISTA, João Maria, Coadjuvado por
seu filho, OLIVEIRA, João Justino Baptista de,
Chorographia Moderna do Reino de Portugal,
Typographia da Academia Real das Sciencias,
Lisboa, 1876, Volume IV, pp. 7-10; 150-151.
11 “(…) Tem escolas para ambos os sexos,
misericordia, hospital, estação telegraphopostal com serviço de emissão e pagamento
de vales e encomendas, fabricas de cortumes,
de louça e de papel, fornos de telha e tijolo, (…)”, In Almanach Palhares, Burocratico,
Commercial e Industrial do Continente, Ilhas
e Ultramar, Propriedade de PALHARES, A. e
MORGADO, A., Coordenado por SANTONILLO
e MORGADO, A., Typographia da Papelaria
Palhares, Lisboa, 1903, 5.º Anno, p. 603.
12 Annuario Commercial de Portugal, Ilhas
e Ultramar da Industria, da Magistratura e
da Administratura ou Annuario dos 600:000
Endereços em Lisboa, concelhos do reino, ilhas
e colonias, Director: PIRES, Caleira, Editor Proprietário: SILVA, Manoel José da, XXIV-Ano de
publicação, 1904, pp. 1583-1584
13 Afonso Dias Moreira Padrão nasceu em S.
Martinho de Bougado - Trofa, em 22 de Março
de 1852 tendo falecido na Batalha a 14 de
Outubro de 1922. Foi médico e exerceu a sua
actividade na Batalha. Fotografia colhida da
Biblioteca digital da Universidade de Coimbra,
Faculdade de Ciências e Tecnologia – Botânica, com dedicatória manuscrita, assinada e
datada e 8 de Agosto de 1882, de Afonso Dias
Moreira Padrão a Júlio Henriques. Pertenceu
ao Doutor Júlio Henriques, B-76-6-(24).
14 Ibidem, pp. 1038-1039.

PEÇA EM DESTAQUE | SÃO MIGUEL ARCANJO

São Miguel Arcanjo, O Infante D. Pedro e a oficina de escultura
quatrocentista do Mosteiro da Batalha
Envergando armadura, manto e
diadema, o arcanjo subjuga a seus
pés um demónio, em que espetava
uma lança, segura numa das mãos,
enquanto da outra pendia a balança
com que pesava as almas, elementos
hoje desaparecidos mas comuns na
iconografia de obras congéneres.
A peça é de uma qualidade
assinalável, tanto no tratamento
da indumentária como no
da
fisionomia.
Apresentada
em
contraposto, a figura recorda, na
atitude, outras obras da oficina do
Mosteiro da Batalha, especialmente
o São Miguel da Igreja de S. Miguel
do Castelo, de Montemor-o-Velho,
conservada no Museu Nacional de
Machado de Castro (inv. MNMC
4056; P. DIAS, 2003: 175), uma das
encomendas do Duque de Coimbra
para as igrejas dos seus domínios.
Pela escala, relação com a pintura
mural decorativa do primeiro
arranjo da edícula destinada
ao altar do infante D. Pedro, na
Capela do Fundador, qualidade e
enquadramento plausível da encomenda, esta imagem destinou-se
com toda a probabilidade àquele
altar. A apresentação da escultura
contra um fundo de pintura
decorativa representando a balança
heráldica de D. Pedro, à maneira de
uma peça têxtil, assenta no mesmo
princípio do fundo adamascado
utilizado no tríptico do infante D.
Fernando, também proveniente da
Capela do Fundador e guardado
atualmente no Museu Nacional
de Arte Antiga (inv. MNAA 1877
Pint). Da policromia observam-se
apenas vestígios de camadas de
preparação. A ligação entre o infante
D. Pedro e o escultor da Batalha
Gil Eanes encontra-se documentada
por um diploma de Dezembro de
1447, em que se referem trabalhos a
concluir por Gil Eanes e o seu auxiliar
Afonso Martins, nos domínios do
Duque de Coimbra, nomedamente
nesta cidade e em Montemor-o-Velho (P. DIAS, 1979). O facto de
que trabalhava efetivamente no
estaleiro da Batalha é comprovado

pela circunstância de alegar ter sido
obrigado a acompanhar o infante D.
Pedro na jornada de Alfarrobeira, à
semelhança do que tantos outros
fizeram, na esperança de obterem o
perdão de D. Afonso V.
O S. Miguel Arcanjo do Mosteiro
da Batalha, que hoje se encontra
em exposição no Museu da
Comunidade Concelhia da Batalha,
é uma peça de extrema importância,
não apenas pela sua qualidade, mas
sobretudo porque é uma chave para
a identificação de outras obras da
oficina de escultura devocional do
Mosteiro da Batalha, em meados do
século XV. Através dela, podemos
estabelecer vínculos formais com a
produção de Coimbra, associar-lhe
outro acervo que se conserva no
Mosteiro de Santa Maria da Vitória
e compreender que, apesar da
importância que teve a oficina de
escultura do portal principal, entre
aproximadamente 1420 e 1440, o
labor dos escultores que lhe sucedem
assume caraterísticas próprias.

Pedro Redol
Técnico Superior do Mosteiro
Oficina: Oficina do Mosteiro da
Batalha
Época: Meados do século XV
Técnica: Escultura de calcário
policromada
Dimensões (alt. X larg. x prof.):
143,5 x 60 x 40 cm
Proveniência: Mosteiro de Santa Maria
da Vitória; igreja; Capela do Fundador;
altar do infante D. Pedro (na primeira
edícula da parede nascente, desde
norte)
Localização: Museu da Comunidade
Concelhia da Batalha
Proprietário: Estado Português
/ Direção-Geral do Património
Cultural
Nº inventário: MB29
Bibliografia citada:

DIAS, Pedro, Notas para o estudo da condição
social dos artistas medievos de Coimbra“, in

Jornadas do Grupo de Arqueologia e Arte do
Centro, Coimbra, Grupo de Aqueologia e Arte
do Centro, 1979, p. 111-124.

| 19

São Miguel Arcanjo, meados do séc. XV

PARA SABER MAIS

Antigos sinos do Mosteiro da Batalha
Nos séculos V e VI, os sinos
vulgarizam-se
entre
cristãos.
Pequenos ou de dimensões assinaláveis, permitiam a reprodução
sonora de sinais segundo os tempos, os ritmos e as modalidades
litúrgicas das igrejas. Marcavam as
cerimónias, assinalavam as horas,
anunciavam acontecimentos importantes no seio de cada comunidade. Na plenitude da Idade
Média, Jean Gerson (1363-1429),
no seu tratado dedicado ao canto,
referia que os sinos serviam para
seis coisas: “Louvar a Deus, chamar
o povo, o clero às assembleias, chorar
os mortos, afastar as tempestades e
abrilhantar as festas”1.
A importância dos sinos como
instrumentos de marcação do
tempo, dentro e fora da igreja,
associou-os
aos
progressos
tecnológicos que levaram, ainda
na Europa medieval, ao desenvolvimento de mecanismos de relojoaria. Multiplicaram-se, então,
relógios mecânicos, relógios hidráulicos e relógios solares pelos
quais o homem medieval procurava
dominar com a precisão possível o
passar do tempo. A vida monástica
valorizava a celebração racional
dos ofícios litúrgicos para o que
precisou
desses
instrumentos
acústicos que assinalavam o
decurso das horas diurnas e
noturnas. Os dominicanos do
Mosteiro da Batalha exemplificam
muito bem estas asserções.
Dos antigos sinos do Mosteiro da
Batalha, apenas dois nos chegaram:
um de 1645, pertencente ao
campanário da casa do capítulo;
outro de 1784, da torre do relógio,
mais conhecida pelo nome de Torre
1 Fabienne Pomel - “Pour une approche littéraire des cloches et horloges médiévales:
réflexions méthodologiques et essai de synthèse”. In Cloches et horloges dans les textes
médiévaux. Rennes: Presses Universitaires de
Rennes, 2012, pp. 9-32: 13. James Murphy Plans, Elevations, Sections and Views of the
Church of Batalha. Londres: 1792-1795.

Fig. 1- Sino setecentista da Torre da Cegonha. Fotografia de Sérgio Barroso.

da Cegonha. O primeiro destes
sinos era acionado por uma corda,
a partir de um pequeno espaço
adjacente à casa do capítulo, bem
assinalado por James Murphy na
planta do edifício que publicou2,
devendo ter servido sobretudo para
a chamada a capítulo.
O uso continuado dos sinos conduz
frequentemente à abertura de fraturas, o que levou, ao longo dos
tempos, à sua refundição, conforme
aconteceu com a peça seiscentista
referida no presente estudo, que
contém uma inscrição relativa a
esta ocorrência, a partir de um sino
oferecido por D. Manuel em 1501.
Pode ter sido esse o primeiro sino do
capítulo, tendo em conta a demora
na conclusão do edifício capitular,
que, por incompletude do panteão
eduartino, se vira transformado em
capela funerária de D. Afonso V, a
partir de 1481, e depois de seu neto,
o príncipe D. Afonso.
O sino que se encontra na Torre
da Cegonha (fig. 1) é bastante
mais tardio do que a máquina do
relógio que o fazia soar, resultando
certamente da refundição do sino
único (o relógio só marcava as
2 James Murphy - Plans, Elevations, Sections
and Views of the Church of Batalha. Londres:
1792-1795.
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horas) que obrigatoriamente lá se
encontrava, desde que o relógio
mecânico foi instalado. É uma peça
notável não apenas pela abundante
e variada decoração, mas sobretudo
pelo facto de incluir a única marca
emblemática do convento da
Batalha que se conhece (fig.2),
transposta certamente do primeiro
sino do relógio, por ordem do prior
Fr. José de S. Tomás Vasconcelos,
em 1784. A substituição do relógio,
em 1889, ocasionou a introdução
de um novo sino, com a mesma
data inscrita, para marcação de
frações horárias, afinado em ré,
numa combinação convencional
com a afinação em lá sustenido do
sino oitocentista.
Sino de tipo romano, em bronze
fundido, apresenta as dimensões de
80 cm (altura) por 103 cm (diâmetro)
e pesa aproximadamente 540 kg,
com asa dobrada de seis cotos,
afinado na nota lá sustenido3.
Tem dois cordões contendo
inscrições e decoração nas faces
da barriga voltadas a norte e
a sul. A decoração é baseada
em quadrados e triângulos com
3 Esta informação, tal como a que se refere
ao peso, foi obtida através da relação entre
a altura até à asa e o diâmetro da boca. Cf.
http://www.jeronimobraga.com.pt/. Página
consultada em 20 de setembro de 2013.

Fig. 2- Moldagem da marca emblemática no sino setecentista da Torre da Cegonha.
Fotografia de Joaquim Ruivo.

estrelas em baixo relevo, utilizados
individualmente como fundo para
os carateres e pontos de separação
nas inscrições, ou justapostos para
formar composições. O estado
geral de conservação do sino é bom,
apesar da oxidação das barras
de ferro que foram introduzidas na
asa aquando da instalação do novo
relógio na torre e da concomitante
reconfiguração do sistema de
suporte e percussão dos sinos.
Este sino apresenta três cordões.
O cordão superior e o inferior
contêm inscrições; ao superior e ao
intermédio associam-se rendilhas,
sendo a do topo do cordão superior
particularmente desenvolvida.
A inscrição do cordão superior
refere: NOSSA □ Senhora □□ DA
UITORIA □□ DA BATALHA □□□
(Nossa Senhora da Vitória da
Batalha).
A inscrição do cordão inferior, por
seu lado, refere: ESTE□SYNO□
MANDOU □ FAZER □OMT□R P PRIOR
□FREY□JOZE□ DE S□THOMAZ□
VASCONCELLOS □ ANNO DE 1784□
[Este sino mandou fazer o M(ui)t(o)
R(everendo) P(adre) Prior Frey Joze
de S. Thomaz Vasconcellos anno
de 1784].

composta pelo escudo real anterior
à reforma heráldica de 1485, sobre
cruz de Avis, suportado por uma
figura tenente, e rodeado pela
inscrição, em carateres góticos
minúsculos, “hac : est : victoria : qui
: vinc[it] / mundum : fides : nostra”.
Trata-se, pois, de uma citação da I
carta de S. João 5, 4 “(...) Et haec
est victoria, quae vincit mundum,
fides nostra” (E esta é a vitória que
vence o mundo, nossa fé).
Um
texto
cristológico,
de
anúncio da vitória da Fé que
vence o mundo, acentuado pela
iconografia do fundo do campo
da peça, composta por videiras
com folhagens e cachos de uvas.
A aparição, na legenda, do termo
“victoria” não pode deixar de contemplar um significado incorporado
no título do próprio convento –
Santa Maria da Vitória – dedicado
justamente à memória da vitória
real de Aljubarrota.
A composição simbólica que aqui se
assinala é, pelas suas caraterísticas
epigráficas, gótica.
Os elementos heráldicos que encerra, o escudo real português
seguro por uma figura de santo,
talvez um anjo tenente4 , impõem
uma datação anterior à reforma da

Uma das faces da barriga é
ocupada por uma cruz de calvário
com resplendor e a outra por
uma custódia com uma imagem
emblemática
que
deveremos
associar ao convento da Batalha,

4 Na tradição heráldica portuguesa, a figura
tenente é mais comumente um anjo, que aqui
não ocorre. As hipóteses de figuração crística, dominicana ou mariana (que, neste caso,
estaria associada à invocação do Mosteiro e
em consonância, como se verá, com o teor
da inscrição que a emoldura) não são de excluir. Porém, a identificação é dificultada pela
perda de informação no segundo processo de
moldagem a que o sino foi sujeito
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armaria real nacional, decretada
por D. João II, em 1485. Estamos
perante uma peça emblemática,
em que se conjugam os elementos
próprios das empresas medievais. A
composição impõe a consideração
da gramática representacional
própria da sigilografia.
A aposição de marcas emblemático-sigilográficas em sinos,
conjugando o valor semântico de
sigillum e de signum, de selo e de
sino, não é anómala no medievo
português em contexto justamente
monástico, surgindo, por exemplo,
num sino de 1292 do Mosteiro de
Santa Maria de Almoster5.
Os sinos anunciam os sinais
essenciais que despertam a Fé.
Como o da Batalha que nos ocupa.
A emblemática gótica presente
no sino fundido em 1784 revela a
intencionalidade da continuidade
de uma memória ancestral que
remonta, nas suas origens, à
segunda metade do século XV.
Cerca de 1460, residia na Batalha
um relojoeiro, João Rodrigues
Alemão, o qual trabalhou também
para o prior-mor de Santa Cruz
de Coimbra que lhe “dera huum
rellogio a correger”6.
Por essa data, ou pouco antes,
instruções régias enviadas ao vedor
das obras do Mosteiro da Batalha,
Fernão Rodrigues, insistiam na
necessidade de se levantar uma
torre “na porta principal para o
relogio”7. Face a estes elementos, é
de aceitar como muito provável que
a marca emblemático-heráldica
quatrocentista de que damos notícia possa datar de um momento
próximo da década de 1460.
Pedro Redol
Saul Gomes
5 Luís Sebastian - Subsídios para a História
da Fundição Sineira em Portugal. Do sino
medieval da igreja de São Pedro de Coruche
à actualidade. Coruche: Museu Municipal de
Coruche, 2008, p. 60.
6 Saul António Gomes - O Mosteiro de Santa
Maria da Vitória no Século XV. Coimbra: Instituto de História da Arte da Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra, 1990,
pp. 143-144
7 Referência datável de 1436 ou, mais provavelmente, de 1456. Vd. S. A. Gomes Fontes Históricas e Artísticas do Mosteiro e
da Vila da Batalha (Séculos XIV a XVII). Vol. 2.
Lisboa: IPPAR, 2002, pp. 60-61.

Ficha Técnica
Estatuto Editorial
O Boletim do Museu da Comunidade Concelhia
da Batalha (MCCB), fundado em 2013, é uma
revista de periodicidade semestral, publicada
em português, cujos artigos resultam de convite aos autores, formulado por parte do corpo
editorial, ficando sujeitos a arbitragem e aceitação pela coordenação científica da revista.
Publica textos de natureza histórica, arqueológica, etnográfica, sociológica, museológica
e artística que privilegiem o património cultural da Batalha e da sua região. Noticia, ainda,
atividades científicas e culturais relevantes bem
como ações protagonizadas pelo MCCB e pelo
Município da Batalha, suas entidades editoras.
Aceita artigos de investigadores assim como
de quaisquer outros autores externos às instituições editoras, no âmbito temático definido, posto que sujeitos a aprovação prévia por

BOAS LEITURAS

Para saber mais sobre a história da Batalha
as gárgulas são o testemunho
da iconografia tradicional do
Ocidente para a representação
dos vícios e pecados mortais.
A obra, de leitura acessível e sistemática, inclui diversas imagens ilustrativas com abordagens iconográficas e funcionais
das maravilhosas gárgulas que
diferenciam o Mosteiro da Batalha, Património da Humanidade.

parte da coordenação científica do Boletim.
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A obra “As Gárgulas do Mosteiro
de Santa Maria da Vitória: Função e Forma”, numa primeira parte,
aborda a construção do Mosteiro
de Santa Maria da Vitória, no contexto da arte medieval portuguesa. Destaca, depois, as gárgulas
do Mosteiro, elementos mágicos
inseridos no sistema hidráulico,
reconhecido pelas interessantes
e inovadoras soluções para o
escoamento das águas pluviais.
Neste livro são também analisados aspetos como as circunstâncias históricas da fundação,
o envolvimento de D. João I, as
influências estilísticas do edifício e as biografias dos principais mestres envolvidos na obra.
Saul António Gomes defende que
as gárgulas do Mosteiro se traduzem na “exposição pública
para as pessoas iletradas, para
as pessoas mais humildes, do
pecado no seu aspecto asqueroso, no aspecto proibitivo”. Segundo o professor universitário,

conteúdo desses artigos. A adoção do novo
acordo ortográfico é da responsabilidade dos
autores dos artigos.
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Autor: Cláudio Oliveira
Edição: Município da Batalha
Novembro de 2013
Depósito Legal: 366188/13
ISBN: 978-989-8210-19-7
7,50 Euros
“Como do Velho se fez Novo”
contribui para melhor compreendermos a complexidade do longo
caminho percorrido, no período
do Estado Novo, para a criação
da nova malha urbana e viária do
Mosteiro de Santa Maria da Vitória.
Da autoria do historiador Cláudio
Oliveira, a obra resulta de uma tese
de Mestrado em Recuperação do
Património Arquitetónico e Paisagístico, apresentada à Universidade de Évora.
A obra, reveste-se de grande importância histórica sendo publicada 50 anos após a concretização
desse complexo processo urbanístico ocorrido no Século XX na malha urbana da Vila que alterou,
de forma radical, a configuração
do espaço, do simbolismo e do
próprio Mosteiro de Santa Maria
da Vitória.

SOBRE NÓS

Qual é a frequência, Kenneth?
Em outubro de 1986, o jornalista
norte-americano Dan Rather, da
estação televisiva CBS, sofreu
um insólito ataque numa rua de
Manhattan. Um estranho – ou dois,
depende dos relatos – agrediu-o
enquanto lhe perguntava: “Qual é
a frequência, Kenneth?”.
A pergunta era enigmática para
a vítima e, em boa verdade, para
o resto do mundo. Em 1994, a
banda R.E.M. pegou na misteriosa
interrogação e construiu uma
canção naturalmente intitulada
“What’s the frequency Kenneth?”.
Ora, a verdade é que há algum
tempo a esta parte, sempre
que passo junto ao Museu da
Comunidade Concelhia da Batalha
(MCCB), esta música ecoa na
minha cabeça. E porquê?
É minha convicção que o nosso
subconsciente
é
bem
mais
consciente do que julgamos.
Suponho
que não é estranho
o ecoar dessa canção no meu,
digamos, leitor cerebral de músicas.
Ficará a dever-se, gosto de
acreditar, ao facto do MCCB ter
sido distinguido com o Prémio
Kenneth Hudson do Fórum Europeu
dos Museus, em maio do ano
passado. Ora, Kenneth Hudson

foi também ele, um jornalista. E,
sobretudo, uma referência para a
museologia moderna, apostada
no intercâmbio e na criatividade.
Também eu, enquanto jornalista,
tive a oportunidade de acompanhar
– ainda que a alguma distância,
como mero espetador, que tem
por missão ir relatando aos leitores
determinados acontecimentos – o
processo de criação do museu.
Visto à distância que o tempo
permite, o esforço de planeamento,
construção e crescimento do
MCCB, parece-me ter tido, ainda
que
inconscientemente,
uma
permanente pergunta também
na mente dos promotores deste
projeto
cultural: “Qual é a
frequência Kenneth?”. Sim, qual
é a frequência para sintonizar um
museu com a sua comunidade? E
com o mundo? Qual a frequência
para o tornar apelativo e, ao mesmo
tempo, rigoroso, pedagógico,
verdadeiro?
A distinção nacional e internacional
que este museu já conseguiu
amealhar, alimenta a suspeita de
que foi encontrada uma frequência
bem perto da ideal. Daquela que
garante uma sintonia sem ruídos
e interferências. Afinal, até o
prémio Kenneth Hudson figura no
palmarés do MCCB.
Talvez esta constatação me
permita algum conforto para esse
estranho disco não pedido que
toca na minha cabeça, quando
me aproximo das imediações
do MCCB. Mas, sentado no meu
imaginário divã de autoanálise,
aposto até que a forma como o
slogan do museu – O Museu de
Todos – se cola à minha pele, ajude
à banda sonora involuntária. Numa
das minhas visitas, deparei-me
com um canto que ostenta objetos
que fizeram parte da história da
nossa comunidade. Lá estava um
velhinho e pesado telemóvel, com
o autocolante da Rádio Batalha e
sua (ex)frequência: 104.8 Mhz.
Um telemóvel que, também
eu, enquanto jornalista que
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passou por aquela casa, utilizei.
Nesse particular, está o museu
sintonizado com a minha vida.
Mas não só.
Retrata uma
comunidade, de que também faço
parte. E volta a sintonizar-se.
Acredito que os batalhenses,
quando o visitam, encontram
aspetos particulares, que também
acertam na sua frequência.
Suprema das ironias, a banda que
recuperou a enigmática questão
“Qual é a frequência, Kenneth?”,
batizou-se de R.E.M.. Uma sigla que
remete para o movimento rápido
dos olhos (rapid eye movement)
que ocorre quando temos os
sonhos mais vívidos. E, permitam-me a analogia barata, o MCCB é,
do meu ponto de vista, também,
um repositório de imaginários que
deixámos para trás, num canto da
memória, mas que fazem parte
das nossas memórias, dos nossos
mais vívidos sonhos coletivos.
William Tager, especula-se nos
emaranhados de artigos que
povoam a internet, terá sido
o misterioso atacante de Dan
Rather numa noite de outubro, em
Manhattan.
Ele foi mesmo condenado pela
morte de um técnico da estação
televisiva NBC, alegadamente
por se queixar que os media o
bombardeavam com mensagens
na sua cabeça.
Provavelmente,
William
Tager
nunca encontrou a sua frequência.
Aquela que lhe permite desligar-se
do frenético mundo que o rodeia
e encontrar a paz de sintonizar as
suas raízes.
Eu cá, que não planeio esmurrar
ninguém por ouvir a música na
minha cabeça, encontro no MCCB
a paz de encontrar a sintonia com
as minhas raízes.
Qual é a frequência, Kenneth?
É aquela. A do museu.

Carlos S. Almeida
Jornalista
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