Edição nrº 4

Património Industrial

Dezembro 2015 | Semestral
ISSN: 2183-1009

2

Boletim nº4 | Património Industrial
EDITORIAL

Batalha para todos aqueles que ,em condições de extrema dureza física e psicológica, encontravam na mina
o seu sustento e subsistência.
Reitero, pois, o convite a todos os batalhenses para
uma visita à exposição “100 ANOS DE CARVÃO MINAS
DA BATALHA 1854-1954”.
Voltando às questões do Património Industrial, e após
leitura atenta aos fundamentos elencados para assinalar, no ano presente, a sua observância, defendo a
necessidade da criação de um Plano de salvaguarda do
Património Industrial existente no território nacional, num
documento orientador, capaz de assinalar não só as
existências patrimoniais mas também que apontasse
O quarto número do Boletim do Museu da Comunidade

caminhos para a sua preservação, difusão e promoção.

Concelhia da Batalha destaca, como tema de fundo, o

Creio que essa estratégia deverá ser encetada o mais

Património Industrial, salientando-se a publicação de

rapidamente possível, de âmbito supramunicipal, con-

uma entrevista com o Professor José Amado Mendes,

ferindo uma escala mais abrangente e de maior valia

considerado, justamente, um dos maiores especialistas

ao Património Industrial e Técnico.

do nosso país em torno desta tipologia patrimonial.

No caso do Concelho da Batalha, destaco o trabalho en-

Na decisão de tratamos nesta publicação as questões

cetado recentemente quanto ao interesse em proteger

do Património Industrial, pesaram essencialmente dois

e preservar os legados patrimoniais ainda existentes

fatores: o primeiro, relacionado com o fato de em 2015

no território. Destaco, a este nível, o caso do painel da

se assinalar internacionalmente o Ano Europeu do

extinta companhia de aviação americana PANAM, uma

Património Industrial e Técnico, tema central associado

das imagens de marca da Freguesia de Reguengo do

às Jornadas Europeias do Património numa efeméride a

Fetal, produzido com mais de quatro mil azulejos da

que atribuímos enorme importância. Em complemen-

Cerâmica Aleluia, de Aveiro. A referida estrutura, data-

to, a inauguração da exposição “100 ANOS DE CARVÃO

da dos anos sessenta do século passado, conhecen-

MINAS DA BATALHA 1854-1954”, ocorrida no passado

do-se apenas mais uma estrutura similiar instalada na

mês de junho e que constitui um enorme regozijo para

localidade de Oliveirinha (Concelho de Aveiro), retrata

o Município, atendendo à dimensão histórica, patrimo-

com mestria o saber fazer e a mestria da arte da azu-

nial e simbólica que a atividade mineira praticada nos

lejaria nacional, neste caso dedicada à publicidade e

concelhos da Batalha e Porto de Mós continua a signifi-

que constitui uma das primeiras abordagens aos atuais

car para a população em geral.

outdoors.

Sobre a exposição em referência - que substituiu a mostra alusiva ao Ensino na Batalha patente desde a inauguração do Museu – enfatizo a sua valia museográfica,
traduzindo de forma simples mas concisa, um século
de história, cruzando acontecimentos da história local

O Presidente da Câmara Municipal da Batalha

e da história nacional. Como já referido, a exploração

Paulo Jorge Frazão Batista dos Santos

do carvão nas minas de Alcanadas e Chão Preto, continuam a suscitar enorme interesse da comunidade
académica e de investigadores, onde se insere o nosso amigo Dr. José Brandão que comissariou a referida
mostra, mas também junto dos antigos mineiros e
das escolhedoras de carvão ainda entre nós. Afirmei-o
aquando da inauguração da exposição e reafirmo-o novamente: a mostra inaugurada é, essencialmente, um
ato e um gesto de justiça e de gratidão do Município da
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ABERTURA

O presente número do Boletim do Museu da Comu-

de uma “história industrial”, mineira, que lhes per-

nidade Concelhia da Batalha é dedicado ao tema do

tence, porque a protagonizaram, e nos toca, porque a

Património Industrial e Técnico. Desde há algumas dé-

herdamos na comunhão pluri-geracional dos sentimen-

cadas que este tipo de património cultural ganhou lu-

tos e dos afetos identitários.

gar próprio no panorama científico e académico. Evo-

O concelho da Batalha, coração de uma região que se

ca um passado relativamente próximo das gerações

ufana dos seus pergaminhos industriais e empresari-

nossas contemporâneas, atrativo pela sua dimensão

ais de ponta, dá testemunho de sucessivos ciclos do

arquitetural geralmente espetacular e, também, pela

longo processo civilizacional que é a história da indus-

sua base mecânica, engenhosa, que consubstancia a

trialização. A exploração de recursos de subsolo, nesta

própria génese da época contemporânea.

região, precede o tempo dos romanos, acentuou-se com

Na verdade, há que reconhecer que em todas as épo-

eles, renovando-se na plenitude dos tempos medievais

cas se registaram grandes ou pequenas evoluções

e modernos, obrigando à construção de artificiosos en-

técnicas, mecânicas e industriais, mas foi nos séculos

genhos para extração e corte de pedra, metalurgia,

de fronteira definitiva entre a cronologia do Antigo Re-

carvão e azeviche, fabrico de sal-gema, cimento,

gime e o triunfo dos ideais liberais e da sua base so-

serração de madeiras e derivados (resinas, pez, alca-

cial burguesa que o impacto da revolução industrial foi

trão), construção civil de grande escala como se atesta

maior, transformando a vida do ser humano de forma

pelas suas abadias e conventos, igrejas e santuários

irreversível.

dotados de torres, carrilhões antigos, sinos e relógios

Os Princípios de Dublin, aprovados no âmbito do ICO-

mecânicos, pontes e velhas estradas, castelos e cas-

MOS, em 2011, reconheceram o valor cultural da imensa

cos urbanos históricos, produção e transformação de

“diversidade de lugares, de estruturas, de complexos,

cereais, oleícolas, vinhos, maquinofatura de lanifícios e

de cidades e de conjuntos, de áreas, de paisagens e de

outros têxteis, oficinas de fabrico de papel e fábricas de

rotas que dão testemunho das atividades humanas de

olarias e cerâmicas, construção naval, aproveitamento

extração e de produção industriais.” O processo históri-

das energias hidráulicas e eólicas, fabricação de vidro e

co da industrialização, especialmente nos últimos dois

de cristal, de plásticos e de moldes, entre outros.

séculos, abriu portas à globalização, tornando o nosso

A evolução tecnológica e industrial deixou marcas mui-

mundo mais próximo e partilhável entre todos os po-

to visíveis na paisagem cultural estremenha. Uma das

vos. Muitas das marcas mais relevantes, traduzidas no

mais memoráveis, já no século XX, respeita à chegada

que chamamos de Património Industrial e Técnico, num

do caminho-de-ferro à região, no último terço de Oito-

tempo e num espaço económico em mutação constan-

centos, observando-se também na intensa exploração

te, como o nosso, tornaram-se vulneráveis, carecendo

do carvão das minas da Bezerra e na construção de

de proteção e sobretudo de valorização cultural.

uma linha férrea entre Porto de Mós e a Maceira com

2015 foi o Ano Europeu do Património Industrial, agen-

passagem destacada pela vila da Batalha. De tudo isso,

da que resultou da diligente campanha em prol deste

se recolhe memória, se produz reflexão crítica e dá

património desenvolvida pela Federação Europeia das

nota neste novo número do Boletim do MCCB.

Associações de Património Industrial e Técnico, tendo
ficado assinalado por um vasto conjunto de iniciativas
impulsionadas pela UNESCO, pela União Europeia, pelos seus Estados soberanos, pelas regiões. pelas comunidades e associações culturais locais. A Batalha, numa
estreita ligação com Porto de Mós, aliás, como se testemunha neste Boletim, foi um desses lugares em que
se comemorou, pelo debate científico, pela produção

Saul António Gomes

de uma exposição museológica específica neste campo

Coordenador Científico do Boletim do MCCB

e pela via editorial, o Património Industrial e Técnico
na sua essencialidade material mas também nas suas
dimensões imateriais e vivenciais sociais, tocando toda
uma comunidade que ainda permanece memória viva
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“100 ANOS DE CARVÃO MINAS DA BATALHA 1854-1954” CONVERTIDOS EM EXPOSIÇÃO
«As pesquisas de ferro e de carvão no termo do Concelho da Batalha enquadram-se nos desígnios de
progresso dos governos da Regeneração, em meados do século XIX.
Contudo, pode dizer-se que as minas de carvão de
Alcanadas e Chão Preto só emergem no contexto da
economia de guerra (1917-18), quando o embargo à
importação dos carvões estrangeiros e os elevados
preços atingidos lhes abrem as portas.
Integradas no Couto Mineiro do Lena, em 1923, marcaram de forma indelével, o percurso económico e
industrial do concelho, ofereceram trabalho (duro,
perigoso e mal pago), trazendo ventos de modernidade com a abertura ao serviço público do seu caminho
de ferro mineiro e mudando hábitos com o advento da
eletricidade.»
José Brandão,
Comissário da Exposição

O MCCB inaugurou a exposição 100 anos de Carvão
Minas da Batalha 1854-1954. A atividade decorreu no
dia 1 de Junho e contou com a presença de diversos
representantes de outros museus parceiros, munícipes
e, em especial, de antigos mineiros.
A mostra resulta de um extenso trabalho de investigação realizado diretamente com a comunidade.

O Museu retrata, no espaço intitulado “As atividades
comunitárias”, um século de história do carvão, cruzando acontecimentos da história local com a história nacional e internacional. Neste espaço, objetos, painéis,
fotografias e equipamentos multimédia espelham as
últimas abordagens da atividade mineira, nomeadamente aos níveis geológico, económico e sociocultural.
A extração de carvão e a construção de uma via-férrea
para o seu transporte foi um marco determinante no
progresso desta região. De entre as 44 concessões demarcadas, Alcanadas e Chão Preto foram os dois pólos
mais importantes de uma lavra mineira, que perdurou
durante um século na Batalha.
Desde a identificação dos diferentes tipos de carvão,
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passando pelo dia-a-dia dos mineiros, até ao apogeu
industrial e posterior decadência, percorremos cem
anos de uma atividade que marcou fortemente a nossa
comunidade.
A exposição procura prestar homenagem aos trabalhadores de uma atividade dura e mal paga que em
muito contribuiu para o desenvolvimento regional
Para a realização desta exposição, o Museu contou com
a parceria de diversas instituições museológicas, nomeadamente o Museu Nacional de História Natural
e da Ciência

(Lisboa), o Centro de Ciência Viva do

Lousal – Mina do Lousal, o Museu Municipal de Aljustrel, o Museu do Instituto Superior do Porto, o Museu
Municipal de Porto de Mós. Estes museus, tal como algumas pessoas em nome individual, cederam diversas
peças museológicas que enriquecem e complementam
a história do carvão no nosso país.
O Museu contou ainda com a imprescindível colaboração
de um pequeno grupo de representantes da localidade
de Alcanadas, onde outrora se extraiu o carvão, bem
como de antigos mineiros que partilharam connosco a
sua experiencia na atividade.
A exposição tem a coordenação museológica de Ana
Mercedes Stoffel Fernandes, cabendo a conceção museográfica a António Viana. O comissariado científico
está a cargo do investigador José Manuel Brandão.

Lançamento do livro “Memórias do Carvão”
Depois das Jornadas Internacionais “Memórias do Carvão”, decorridas em Setembro de 2014 na Batalha e em Porto de Mós, os
dois municípios voltaram a juntar-se para apoiar uma edição que
reúne contributos de diversos especialistas nacionais e internacionais sobre a valorização do património industrial mineiro e que
contribuíram com os seus estudos nas apresentações do encontro.
A obra parte de uma iniciativa que envolve unidades académicas
de referência, nomeadamente o Instituto de História Contemporânea (Universidade Nova de Lisboa) e o Centro de Estudos de
História e Filosofia da Ciência (Universidade de Évora), a que se
juntam os municípios da Batalha e de Porto de Mós.
O lançamento da obra decorreu num local emblemático para a
história da atividade industrial mineira desta região. Um antigo pavilhão da empresa Ricel, localizado na localidade de Corredoura,
Porto de Mós, e que remonta para a época da fundação da Empreza Mineira do Lena, nos anos 30 do século passado, foi o palco
escolhido para o certame.
A cerimónia de apresentação levou à mesma mesa os presidentes
de Câmara da Batalha e de Porto de Mós, os professores e editores
da obra, José Brandão e Fátima Nunes, bem como Marques Amaro,
administrador da empresa Ricel. Na mesma mesa, o arquiteto José
Charters Monteiro apresentou a obra, enfatizando a importância
dos estudos que se registam no papel em prol da perpetuação das
memórias e das heranças deixadas pelas pessoas que trabalharam para o desenvolvimento económico da Região. Filho de João
Monteiro da Conceição, antigo diretor da Empresa Mineira do Lena
e fundador da empresa Ricel, o arquiteto ressalvou ainda os laços
familiares e emocionais que o conectam à atividade mineira.
A obra “Memórias do Carvão” está disponível para venda no Museu e vem complementar e enriquecer a exposição “100 Anos de
Carvão. Minas da Batalha: 1854 – 1954” inaugurada em Junho de
2015.
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CONGRESSO DEBATEU A HISTÓRIA DO MOSTEIRO E DA VILA
“A Batalha e o Mosteiro de Santa Maria da Vitória.
História de uma Vila e da Construção do seu Mosteiro”

Coimbra, que inaugurou as conferências trazendo para

Foi tema de um congresso que trouxe vários investi-

de Santa Maria da Vitória.

gadores à Batalha, nos passados dias 12 e 13 de Novem-

Para além das conferências e das comunicações, o

bro. O encontro teve lugar no Mosteiro e foi promovido

encontro incluiu ainda visitas orientadas sob distintas

por alguns institutos e centros de estudos da Faculdade

abordagens técnicas de alguns especialistas reunidos

de Letras da Universidade de Lisboa, da Universidade

no congresso. O centro de conservação de vitral do Mo-

Aberta, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto

steiro, os túmulos da Capela do Fundador, as gárgulas e

e da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

o sistema hidráulico, bem como a Igreja da Misericóridia,

O Município da Batalha e a Direção Geral do Patrimó-

na Vila, foram alguns dos locais visitados.

nio Cultural, através do Mosteiro da Batalha apoiaram o

A cerimónia de encerramento dos trabalhos contou com

evento, encarando-o como mais uma oportunidade de

uma convidada especial. A então Ministra da Cultura,

trazer a público variadíssimos estudos sobre aspetos

Igualdade e Cidadania, Teresa Morais, juntou-se à mesa

artísticos e históricos não só do do Mosteiro, mas tam-

e destacou a importância da investigação junto dos pre-

bém da Vila da Batalha.

sentes, referindo que também ela, no âmbito dos seus

O congresso partiu da iniciativa da investigadora Patrí-

trabalhos académicos na área do Direito, passou várias

cia Alho, autora do livro “As Gárgulas do Mosteiro da

horas em arquivos e bibliotecas. A Ministra reconheceu

Batalha – sua função e forma”, obra editada pelo Mu-

a morosidade e o, por vezes, parco reconhecimento do

nicípio da Batalha. Para este encontro foram convida-

trabalho de investigação, mas enfatizou-o como funda-

dos prestigiados conferencistas que desenvolveram in-

mental para a promoção do conhecimento e do saber.

vestigação científica sobre a Batalha. As comunicações

A mesa de encerramento contou ainda com a presença

abarcaram áreas como História da Arte, História da

do diretor do Mosteiro, Joaquim Ruivo; do Presidente da

Arquitetura, História Local, História e Teoria do Restau-

Câmara da Batalha, Paulo Baptista; da presidente da

ro, Conservação e Restauro ou Património Móvel. De

comissão organizadora, Patrícia Alho e do presidente

entre os vários nomes de professores investigadores

da comissão científica, Fernando Grilo.

integrantes da comissão científica, destacamos o Prof.
Doutor Saul Gomes, em representação do Centro de
História da Sociedade e da Cultura da Universidade de

reflexão diversos olhares e abordagens sobre o Mosteiro
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MUSEU VIVO

ANTIGO PRESIDENTE DO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PARTICIPA EM TERTÚLIA
O MCCB tem dinamizado diversas iniciativas que

aula, deixaram o seu testemunho em registo de vídeo

procuram ir ao encontro de vários públicos e das suas

para memória futura.

exigências e expetativas.
Sempre com a premissa de cumprir a sua missão, através

O REGRESSO DAS TERTÚLIAS

do património que preserva, desenvolveram-se ações
que atraíram uma forte participação por parte da comunidade concelhia. Destacamos algumas das iniciativas
decorridas nos últimos meses.
FÉRIAS NO MUSEU

Nos meses de março e abril, o MCCB recebeu o III Ciclo
de tertúlias, reabrindo o debate sobre áreas de interesse histórico e cultural em espaço intimista e informal.
O antigo Presidente do Tribunal Constitucional de Portugal, Professor Doutor Rui Moura Ramos, natural da
Batalha, foi o primeiro convidado, apresentando o tema
Interrompem-se as aulas, mas a aprendizagem não

“Uma aproximação do Direito nos países de Língua Por-

pára. Este é o lema de um Museu que faculta dinâmicas

tuguesa”. A conversa conduziu os participantes num

como visitas temáticas, oficinas de expressão artística,

percurso pelo mundo do Direito, através de uma lin-

atividades sensoriais ou passeios dirigidas aos mais jo-

guagem clara e envolvente, motivando a imensas curi-

vens no decorrer das pausas letivas.

osidades sobre o nosso lugar enquanto cidadãos portu-

Das férias da Páscoa evidenciamos o peculiar concer-

gueses e europeus.

to de gamelão (instrumento tradicional da Indonésia)

Já no âmbito do Dia Internacional dos Monumentos e

no Mosteiro da Batalha. Neste monumento, as crianças

Sítios, foi a vez de recebermos os ilustres estrangeiros

tiveram ainda a oportunidade de participar na ence-

James Murphy, William Beckford e Julia Pardoe. O cice-

nação de “Eram só pedras quando tudo começou”, pro-

rone, Pedro Redol, técnico superior do Mosteiro da Batalha,

tagonizada pelo grupo “O Nariz”. O fado também não

envolveu os presentes com magníficos desenhos e relatos

faltou no programa. O momento foi protagonizado pela

deixados por estes estrangeiros que deixaram memórias

fadista Cristina Maria no novo espaço comercial e cul-

sobre a parte desaparecida do monumento.

tural da Vila “Duas artes – escultura e fado”.
Já nas férias de Verão, destacam-se as visitas ao Cas-

NOITE DOS MUSEUS

telo de Leira, ao Museu de Imagem em Movimento, ao
Parque dos Monges e à antiga cerca conventual do Mosteiro
da Batalha.
Preparar, de forma dinâmica, integrada e partilhada, as
novas gerações para os temas do Património é o principal objetivo do programa de férias no MCCB.
O NOSSO ANIVERSÁRIO

O quarto aniversário do Museu coincidiu com o final do
percurso da primeira exposição de média duração “O
Ensino da Batalha”. A data foi assinalada a 2 de Abril,
com a presença de diversos colaboradores de uma exposição que trouxe recordações de infância e evocou
os métodos e o sistema de ensino de outros tempos.
O Museu convidou todos aqueles que contribuíram,
através de pesquisa, cedência de informação, de empréstimo e doação de peças para que a exposição se
concretizasse.
De entre os presentes na iniciativa, destacam-se os
antigos professores que, em espaço de antiga sala de

A luz e o movimento inspiraram Noite do MCCB, comemorada a 15 de Maio.
O encontro atraiu diversos fotógrafos profissionais e
amadores a participar numa oficina conduzida pelo
artista António Palmeira. Utilizando a técnica do lightpainting, na qual se utilizam diversos instrumentos de
luz em ambiente escuro, sob longas exposições, os participantes registaram imagens muito criativas do nosso
Museu. E, para dar ainda mais cor à atividade, Desirée
Nobre, atual colaboradora do MCCB em matéria de
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acessibilidade e também bailarina profissional, trouxe

ridas entre final de julho e início de agosto, seniores e

as tradições orientais através de uma performance de

crianças encheram o Museu de muita animação. De-

dança do ventre.

pois de uma visita à nova exposição alusiva às Minas a

ATIVIDADES PARA AS FAMÍLIAS
O MEU BRASÃO DE FAMÍLIA

O MCCB juntou-se às comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, com uma atividade di-

Batalha, cada instituição apresentou um tema da música tradicional portuguesa. No final, um lanche partilhado ditou o convívio entre instituições.
VISITAS GUIADAS DO MÊS

recionada a famílias e dinamizada em parceria com o
Mosteiro da Batalha. A iniciativa decorreu no dia 19 de
Abril e incluiu uma visita guiada à Capela do Fundador
do Mosteiro, com enfoque nos brasões que distinguem
os elementos da Ínclita Geração. Houve espaço ainda
para a realização de uma oficina de expressão plástica
na qual os participantes criaram o seu próprio brasão
de família.
VERÃO EM FAMÍLIA

Lançado há dois anos, o programa de visitas guiadas
continua a ter uma forte aceitação por parte dos visitantes que querem conhecer a Batalha mais aprofundadamente. As visitas, marcadas para as 11h30 dos
primeiros domingos do mês, permitem aumentar os
conhecimentos sobre a história local, proporcionando
ainda uma abordagem aos recursos de acessibilidade
disponíveis no espaço museológico. Num contacto muito directo com os visitantes, a iniciativa conta ainda

Em Agosto, o MCCB foi espaço de encontro familiar,
proporcionando momentos de aprendizagem e divertimento, servindo o acervo do MCCB como principal mediador cultural.
A Pré-História, a Natureza e Biodiversidade, a Acessibilidade e Inclusão foram os temas das iniciativas decorridas no Museu e na Vila da Batalha e que incluíram
passeios temáticos, bem como oficinas de expressão
plástica e dramática.
cinANTROP

O MCCB recebeu o cinANTROP – Festival Internacional
de Cinema Etnográfico e Documental de Portugal que
decorreu de 28 de abril a 2 de maio, em 4 concelhos
da Alta Estremadura (Batalha, Leiria, Marinha Grande
e Ourém). O festival é da autoria de Bruno Gaspar,
natural do concelho da Batalha, e promove a etnografia
dos povos através do olhar de realizadores nacionais e
estrangeiros.
Enquanto espaço de promoção patrimonial, o MCCB exibiu filmes que levaram os espectadores numa viagem
cinematográfica por destinos internacionais, como a
Etiópia, e regionais como a Nazaré, Leiria e o Reguengo
do Fetal, trazendo ao ecrã curiosas imagens de usos,
costumes e tradições.
AVÓS E CANTIGAS - COMEMORAÇÃO DO DIA DOS AVÓS

O MCCB convidou as IPSS’s e os Jardins-de-infância para
a comemoração Dia dos Avós. Em três sessões decor-

momentos de partilha, não faltando as curiosidades tão
do interesse de quem nos visita.
HERÓIS DO MUSEU 2015

Numa colaboração entre o MCCB, a Agrupamento de
Escolas da Batalha e Município, decorreu mais um
programa “Heróis do Museu”, dirigido ao 1º Ciclo, que
pretende levar todas as crianças do Concelho a o Museu, sendo-lhes incutidos hábitos culturais e a sensibilização para a preservação patrimonial. Visitas-jogo ao
Museu, visitas ao Mosteiro e à antiga Cerca Conventual, condecoração com crachá de herói e atribuição de
diplomas nas próprias escolas, foram as principais iniciativas a destacar num projeto que permite o envolvimento da comunidade desde os primeiros anos de vida.
EXPOSIÇÃO DE FÓSSEIS NAS GRUTAS DA MOEDA

O MCCB foi às Grutas da Moeda, levando àquele local
de interesse geológico e turístico, dezenas de invertebrados marinhos da Era Mesozóica. A mostra inclui
vários fósseis do colecionador Rui Louro que, em 2006,
colaborou com o Museu na produção de uma exposição
que viria a ser exibida em vários locais. Refira-se que
a exposição já esteve patente em locais como o Museu Nacional de História Natural, o Museu do Brinquedo
de Seia, a Casa-Museu João Soares, em Cortes-Leiria,
o Colégio de São Mamede, na Escola Secundária da
Batalha e as associações Racho Folclórico Rosas do
Lena e Centro Recreativo da Rebolaria.
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PEÇA EM DESTAQUE

TRONCO FÓSSIL DE ALTO DOS CRESPOS: A REDESCOBERTA OU O RELATO DE UMA HISTÓRIA MUSEAL
“Temos que encontrar um exemplar de lignite para integrar a exposição sobre os carvões da Batalha. Convinha
que fosse um exemplar que evidenciasse a conservação
da estrutura lenhosa e a presença de um baixo teor de
incarbonização.” “E se emprestássemos aquele fragmento
de tronco fóssil de grande dimensão em que a forma típica
de tronco ainda é tão nítida?” “Tens razão César, mas o problema é que não tem associada documentação. Penso que foi
recolhido pouco depois do incêndio de 1978, estávamos
todos ainda embrenhados no salvamento de colecções e
a marcação dele ficou para trás. Tenho a vaga ideia de o
termos trazido numa saída com a Dra Filomena Diniz para
recolha de amostras de argilas lignitosas do Pliocénico (5
a 2,5 milhões de anos) que substituíssem as da tese que
perdeu no incêndio” “Não será, antes, um tronco recolhido
pelo António Bernardo e a Vanda Santos perto de Óbidos?”
“Vamos perguntar-lhes”.
Não, nenhum o reconheceu como sendo o tronco que tinham
ido buscar nos anos de 1980. “Porque não telefonas ao
Abrantes? Ele certamente conduziu o jeep nessa saída com
a Dra Filomena, participou no trabalho de campo e com
aquela memória de elefante deve-se lembrar” “Sim, Bernardo, vou tentar”.
“Então? Não se lembra daquele barreiro perto de Carnide
que tinha uma camada de argila lignitosa com pouco mais
de um metro de espessura, cheia de bases de troncos de
árvores iguais, umas em posição de vida, outras deitadas
indicando que a árvore estava caída? Trouxemos um desses
troncos” “Claro que me lembro, Sr. Abrantes! Nunca essa
imagem me saiu da cabeça e sempre lamentei que não
tivéssemos na altura condições para promover a musealização do barreiro. Mas quanto à vinda do tronco tinha
uma vaga lembrança e já não tinha a certeza. Vou confirmar
com a Dra Filomena”.
“Não me lembro. Mas, Liliana, porque não vai ver se tem o
registo no caderno de campo?” Claro! Lá estava registado:
no dia 10 de Agosto de 1979 estivemos no barreiro do Alto
dos Crespos, perto de Carnide de Cima, Pombal, onde afloravam várias camadas geológicas de idade pliocénica de
que se destacava o nível de argila lignitosa com os fósseis
de troncos de árvores. Trouxemos um.
“Bom, agora vamos ter que o identificar. Vamos ver o que
dizem os autores clássicos”. Segundo Carlos Teixeira e João
Pais, dos diatomitos e das argilas lignitosas pliocénicas das
regiões de Rio Maior, Óbidos (Dagorda) “e de Pombal (Barracão, Meirinhas, Vermoil, Alencarce, Bajouca de Cima,
Carnide de Cima e Regato) provêm numerosos restos de
vegetais (…) entre os quais dicotiledóneas e grandes troncos, todos atribuídos a Juniperoxylon pachyderma, alguns
encontrados in situ” (1976).
Esta identificação específica havia sido atribuída por E.
Boureau, em 1952, no seu trabalho sobre as árvores fósseis das jazidas pliocénicas da Península Ibérica. Mas estaria
esta classificação ainda actualizada? Nada melhor que falar

com João Pais, especialista em macrorrestos vegetais fósseis. “Houve uma revisão dessa flora fóssil pliocénica que
publiquei em 1987 e, de acordo com uma sistemática apresentada por Huard em 1966, trata-se da espécie juniperoides e não da pachyderma, que também existe mas não é
a representada pelos grandes troncos que abundam nas
formações do Pliocénico da Orla Ocidental”.
A presença abundante daquela espécie em certos níveis
do Pliocénico é confirmada por Filomena Diniz no estudo
de pólenes fósseis do Pliocénico de Rio Maior, tema da sua
tese. “Certos níveis do Pliocénico superior de há cerca de
3 milhões de anos apresentam uma repentina abundância
de pólenes do grupo de Juniperus”, refere.
Nesse intervalo de tempo terá havido uma regressão do
nível marinho, o litoral do que é hoje Portugal estaria, então, também emerso, e o clima deve-se ter tornado mais
húmido e temperado permitindo o desenvolvimento de florestas com gimnospérmicas.
Como resultado temos agora na exposição “Cem anos
de carvão - Minas da Batalha, 1854-1954” uma base de
um tronco de Juniperoxylon juniperoides (Kownas, 1951)
Huard, 1966, espécie arbórea fóssil da família das
cupressáceas, próxima dos actuais zimbros e sabinas
como é o caso da sabina das praias.
Liliana Póvoas
Museu Nacional de História Natural e da Ciência
(Univ. Lisboa)
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10 ENTREVISTA A JOSÉ AMADO MENDES

OS MUSEUS (...) DEVEM DEDICAR ESPECIAL ATENÇÃO AO PATRIMÓNIO INDUSTRIAL E TÉCNICO
Neste 2015, considerado o ano Europeu do Património
Industrial e Técnico, como observa o panorama do
Património Industrial do nosso país?
O panorama do Património Industrial no nosso País
apresenta-se de forma diversificada. No que concerne
à Museologia, cerca de cem museus estão relacionados com o dito património, em termos de continente
ou do conteúdo (José Amado Mendes, «O património
industrial na museologia contemporânea: o caso português», Ubimuseum, n.º 1, 2012,p.1-16). Nas últimas
décadas tem-se prestado atenção e procurado preservar
o património têxtil, vidreiro, agrícola, mineiro e ferroviário,
mas muito há ainda a fazer.
Foi um dos organizadores do I Encontro Nacional sobre
o Património Industrial e desenvolveu diversos estudos
que têm o Património como tema central. Em que medida estes contributos são relevantes para a reflexão,
discussão e atuação sobre a herança industrial portuguesa?
A partir dos anos de 1980, sucederam-se diversas
iniciativas. Em 1985, realizou-se na Central Tejo a exposição Arqueologia Industrial: um Mundo a Descobrir.
Um Mundo a Proteger. Em 1986, efetuou-se o I Encontro Nacional sobre o Património Industrial, promovido
pela Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, em Coimbra, Guimarães e Lisboa. Desse encontro
foram publicadas as Actas (2 vols.) que permitem fazer
o ponto da situação, na altura. Fez-se investigação e
publicaram-se estudos, assim como se introduziu a lecionação do Património Industrial em alguns estabeleci-

Num país de tanta diversidade e riqueza patrimoniais,
em particular na área industrial, que responsabilidades
e medidas entende que devem ser prioritárias na sua
preservação e difusão?
Quanto às medidas prioritárias a tomar, saliento: a)
educação patrimonial; b) elaboração de inventários,
prosseguindo iniciativas já concretizadas; c) equipas
pluridisciplinares, das quais façam parte engenheiros,
arquitetos e construtores civis, mas também arqueólo-

mentos.

gos industriais; d) inclusão mais frequente de monu-

Dirigiu o Curso de “Mestrado em Museologia e Património

forçando a componente do turismo cultural.

Cultural”, na Universidade de Coimbra. Que benefícios
acolhe o nosso Património perante a formação de novos especialistas?
Estive na origem da criação do Mestrado em Museologia e Património, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (com os Doutores José d´Encarnação,
Regina Anacleto e Irene Vaquinhas), cujas três primeiras edições coordenei. Nos seminários que lecionei era
dado destaque às questões do Património Industrial e
Técnico, ao mesmo tempo que fui fazendo investigação
e publicando trabalhos (Estudos do Património. Museus
e Educação, 2.ª ed., Imprensa da Universidade de Coimbra, 2013). A temáticas também faziam parte da Introdução à Museologia e da Arqueologia Industrial, por
mim ministradas. Muitos dos alunos que frequentaram
as ditas unidades curriculares por certo aplicaram (ou
aplicam) o que aprenderam, na escola ou noutra atividade profissional.

mentos industriais em rotas e visitas turísticas, re-

O património industrial, nas suas múltiplas linguagens,
é tema de diversos museus e espaços museológicos nacionais. Que papéis devem os museus, particularmente
os de tutela municipal, assumir para a salvaguarda e
divulgação do património industrial das comunidades
onde atuam?
Os museus podem desempenhar um papel fundamental no estudo, salvaguarda e divulgação do referido
Património. Além de museus especializados, os museus
generalistas, como os das autarquias, devem dedicar
especial atenção ao Património Industrial e Técnico,
como aliás muitos deles têm vindo a fazer, como já
sublinhei.
O reitor da Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias, Mário Moutinho, afirmou, em entrevista ao
Boletim do MCCB, que os museus municipais “fazem
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uma museologia mais perto dos problemas reais das

poderão ser incrementadas, sobre atividades locais que

comunidades, estão mais atentos aos anseios locais,

tenham tido importância no contexto local ou regional.

tanto do ponto de vista das questões patrimoniais

Revelando a história de profissões já desaparecidas

como da resolução de pequenos ou grandes problemas

ou em vias de desaparecimento também se dedica

locais (…).” Partilha desta perspetiva?

atenção aos “anónimos” e aos “sem voz”. Tratando-se

Concordo com a afirmação do Prof. Mário Moutinho,

de realidades que dizem muito às comunidades locais,

acerca das vantagens de proximidade dos museus mu-

a sua divulgação é um bom contributo para sensibilizar

nicipais e das suas potencialidades, em termos de estu-

os residentes para a salvaguarda do Património.

do, preservação e reutilização do Património Industrial.
Parte deste pode suprir lacunas existentes nas comu-

Tem acompanhado as novas gerações no percurso da

nidades, pois antigas estruturas permitem a instalação

sua atividade de professor. De que modo estão as insti-

de novos serviços ou atividades (museus, bibliotecas,

tuições académicas preparadas para dar respostas aos

arquivos, centos culturais, galerias ou centros de inter-

desafios da sociedade atual e que motivações precisam

pretação e de informação).

os mais jovens para perpetuar as memórias do passado
no seu futuro?

O Museu da Comunidade Concelhia da Batalha exibe,

As instituições académicas vão-se abrindo a “novos

presentemente, a exposição “100 Anos de Carvão.

territórios”. Mas é necessário continuar a insistir para

Minas da Batalha: 1854-1954”, resultante de um tra-

que tal aconteça, pois nem todos os académicos têm

balho de investigação feito em colaboração com a

plena consciência da revolução operada no último meio

comunidade local. Em seu entender, que estratégias

século. O alargamento do conceito levou a que hoje o

podem incentivar as comunidades a ter uma maior par-

Património englobe: produção e transação de bens;

ticipação cultural nas instituições que as representam?

transportes e comunicações; produção e distribuição

O Museu da Comunidade da Batalha está no bom

de água e energias; gastronomia e música (não só a

caminho, ao promover a exposição «100 Anos de

erudita mas também a popular), tecnologia, mineração

Carvão. Minas da Batalha: 1854-1954», através da

e atividade agrícola.

qual a comunidade ficará a conhecerem mais profundamente o seu Património Industrial Mineiro. Outras
Coimbra, 09 de novembro de 2015
José Amado Mendes

Museu do Cimento - Fábrica Maceira-Liz
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À DESCOBERTA DOS SENTIDOS NO MOSTEIRO
No último dia 18 de outubro realizou-se a segunda

visão periférica, central e com o campo visual inferior a

edição da actividade “À Descoberta dos Sentidos”. Para

20° representando assim, patologias como o glaucoma,

a concretização da iniciativa, o Município da Batalha,

a retinose pigmentária e a degeneração macular rela-

através do MCCB, contou com a colaboração da Asso-

cionada à idade (DMRI).

ciação de Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO – Dele-

Esta estação contou com a disponibilização de vitrais

gação de Leiria), e da direção e técnicos do Mosteiro de

originais do Mosteiro, gentilmente cedidos pelo Centro

Santa Maria da Vitória, tendo tido ainda o apoio de al-

de Conservação e Restauro do Vitral, coordenado por

guns voluntários do concelho.

Pedro Redol, técnico conservador do monumento.

Nesta atividade, 40 participantes foram desafiados a

Os rendilhados da pedra (uma das caraterísticas mais

conhecer o segundo mosteiro mais visitado de Portu-

marcantes do monumento), o cante gregoriano, a Fon-

gal através dos sentidos. Com os olhos vendados, os

te dos Frades, a estação do paladar e o som ao vivo

participantes foram guiados por associados da ACAPO

de uma flauta foram momentos que marcaram esta ex-

(pessoas cegas e com baixa-visão), através de estações

periência e transportaram visitantes, guias e colabora-

sensoriais distribuídas pelo monumento. As estações

dores para o tempo em que os frades dominicanos habita-

exploravam o tato, o olfato, o paladar e a audição, mas

vam no Mosteiro da Batalha.

principalmente visavam à troca de experiências entre

Por terem sido planeadas por uma académica de Terapia

guias e participantes.

Ocupacional, as estações foram pensadas para explorar

De entre os principais atividades, destaca-se uma au-

o sistema somatossensorial de forma com que os par-

diodescrição (AD) inédita do portal principal do Mosteiro.

ticipantes percebessem, através de estímulos dados, o

Pretendeu-se apresentar este recurso como potencializa-

verdadeiro potencial dos nossos sentidos. Enfatizou-se,

dor do acesso cultural, pois é através da AD - tradução in-

também, o fomento das potencialidades das pessoas

tersemiótica onde o essencialmente visual é traduzido

com deficiência visual enquanto agentes culturais.

por palavras - que os cegos têm o acesso às pinturas,
esculturas, filmes, teatro, entre outros. Nos museus e
monumentos, a AD apresenta a sua relevância por tornar possível o entendimento de obras de va-lor visual
muito significativo.
Destaca-se, ainda, a estação que simulava as diferentes
patologias ligadas à baixa-visão. Ainda hoje, quando
se fala em deficiência visual pensa-se de imediato
numa pessoa cega. Todavia, esta não é a realidade
composta nesta nomenclatura. Para além da cegueira,
é considerada pessoa com deficiência visual, aquela
que por alguma razão (congênita ou adquirida) possui
um tipo de limitação visual. Segundo a Organização
Mundial de Saúde, a baixa visão é caracterizada pela
acuidade visual igual ou inferior a 3/10 e/ou o campo
visual é inferior a 20. Pensando nesta situação, optou-se
por proporcionar aos visitantes a experiência de colocarem-se no lugar de uma pessoa com baixa-visão. Para
tal, foram produzidos óculos que simulavam a perda de

Desirée Nobre
Estudante de Terapia Ocupacional
pela Universidade Federal de Pelotas (Brasil)
Estagiária em Acessibilidade Cultural no MCCB
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O PATRIMÓNIO INDUSTRIAL MINEIRO – UMA PONTE ENTRE O LOUSAL E A BATALHA
A atividade mineira é fascinante. É um sector que requer
o recurso a praticamente todas as áreas científicas, técnicas e comerciais que a sociedade conhece e utiliza. As
minas são, portanto, locais onde naturalmente se reúne
um imenso património industrial material e imaterial, que
importa preservar para conhecimento e memória futura. A exposição “Cem Anos de Carvão. Minas da Batalha:
1854-1954” é uma iniciativa que cumpre esta importante
missão, divulgando e partilhando as histórias que os objetos contam e os ensinamentos que as memórias transmitem.
A aldeia mineira do Lousal corresponde a um antigo
couto mineiro explorado durante o século XX, que
se localiza na freguesia de Azinheira dos Barros e São
Mamede do Sádão, concelho de Grândola, distrito de
Setúbal. A mina esteve ativa entre 1900 e 1988. Atualmente o Lousal tem para oferecer aos seus visitantes um
importante conjunto de infraestruturas dando ênfase às
componentes museológica, patrimonial, cultural, científica e tecnológica como veículos de atração turística.
O Centro Ciência Viva do Lousal encontra-se instalado num conjunto de edifícios que incluem a antiga casa
do ponto, oficinas mecânicas, balneário dos mineiros
e o armazém geral, enquanto que o Museu Mineiro ocupa a antiga Central Elétrica da Mina do Lousal. No Centro Ciência Viva do Lousal o visitante é convidado, entre outros aspectos, a explorar a ciência que explica a
formação dos minérios, que há milhões de anos atrás,
deram origem a jazigos minerais como o do Lousal.
A produção dos conteúdos científicos foi realizada, e continua a ser garantida, por uma vasta equipa pluridisciplinar
de cientistas e investigadores da Universidade de Lisboa,
com particular destaque para a Faculdade de Ciências. O
Museu Mineiro do Lousal representa uma importante infraestrutura de arqueologia industrial mineira em Portugal, cuja musealização contou com o forte envolvimento
da Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial (APAI).
Alberga um significativo acervo documental, objetos e
equipamentos que permitem ao visitante um olhar sobre
o quotidiano da mina, onde é possível viajar no tempo e
recuar à época em que a mina do Lousal se encontrava ativa, perceber como viviam os mineiros e qual era a dinâmica social de uma comunidade com estas características.
Mas, quem vai até à Aldeia Mineira do Lousal não esgota

a sua visita nos espaços interiores. A envolvente da mina
apresenta mais uma enorme oferta de experiências e de
conhecimentos à qual é impossível ficar indiferente. O
visitante pode começar por fazer um trajeto no montado,
importante ecossistema do sul de Portugal, onde também
é possível conhecer os monumentos megalíticos construídos pelos mais antigos mineiros do Lousal que há cerca
de 5000 anos atrás ali viveram; poderá posteriormente
conhecer os sistemas instalados para a recuperação ambiental
do território e, claro está que não pode deixar de visitar a
exploração a céu aberto, ou mesmo entrar numa galeria
mineira com visita ao espaço interior subterrâneo da mina
do Lousal.
Apesar das diferenças que individualizam e caracterizam
cada mina ou região mineira, é sempre possível encontrar
um modelo de organização do trabalho e de estruturação
social com características semelhantes. A forma de sentir
e de viver das comunidades mineiras, muitas vezes não
conhece fronteiras, o que facilita a construção de identidades coletivas muito fortes. Por outro lado a preocupação
de proteger e estudar o património industrial, e em particular o património industrial mineiro, é uma atitude muito recente. Por isso, foi com um sentimento de honra e
de orgulho, mas também com a natural proximidade com
que as comunidades mineiras se relacionam, que o Centro
Ciência Viva do Lousal – Mina de Ciência e o Museu Minério
do Lousal se juntaram a esta iniciativa do Museu da Comunidade Concelhia da Batalha, procurando responder ao desafio apresentado, através da cedência, por empréstimo,
de peças do seu acervo, consideradas pelo Comissariado da
Exposição, como itens com relevância para a construção
do discurso expositivo.
Álvaro Pinto
Geólogo | U Lisboa
Diretor Executivo
Centro Ciência Viva do Lousal - Mina de Ciência
Museu Mineiro do Lousal
Museu Mineiro do Lousal – Antiga Central Elétrica da Mina do Lousal

Poço de Extração e Edifício de Trituração do Minério
(década de 50 vs década de 90 do séc. XX)

Vista aérea da aldeia Mineira do Lousal
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PATRIMÓNIO(S) DO CARVÃO
A exposição sobre as minas de carvão da Batalha e o trabalho de investigação subjacente são mote para uma reflexão mais ampla sobre a mineração e dos carvões nacionais e o património que gerado, em vários pontos do país,
por este segmento particular da indústria extrativa há muito encerrado. Esse foi também um dos objetivos das Jornadas internacionais de setembro de 2014, de que saíram
alguns dos textos agora reunidos em edição das Câmaras
da Batalha e Porto de Mós.
É por demais repetido que Portugal não é um país rico de
combustíveis fósseis, não obstante a existência de diversos
jazigos de carvões naturais que propiciaram explorações
com algum significado económico (pelo menos local), e de
pequenas concentrações de hidrocarbonetos líquidos, as
quais alimentaram a esperança de grandes reservas que
ajudassem a libertar o país das importações, predadoras
insaciáveis do Tesouro Público. Do ponto de vista geológico, os jazigos de carvão natural em Portugal repartem-se
por formações do Paleozoico (Carbonífero), Mesozoico
(Jurássico Superior) e Cenozoico (Miocénico e Pliocénico),
correspondendo-lhes diferentes qualidades industriais,
função do respetivo grau de incarbonização.
O aproveitamento dos carvões portugueses começou em
finais do século XVIII com a mina do Cabo Mondego, sob
a orientação do naturalista Domingos Vandelli, trabalho
continuado por Bonifácio de Andrade, Intendente Geral
das minas do Reino, que tentou desenvolver a atividade
mineira, esmorecida, porém, com as invasões francesas
e as lutas intestinas que se lhe seguiram. Só na segunda
metade do século XIX, pela mão do Conde de Farrobo, e
depois, no quadro dos Governos da Regeneração, é que a
procura de combustíveis fósseis tomou corpo, porém, sem
grande expressão.
Até à I Grande Guerra, por escassez de capitais e perante
um tecido industrial que tardava em desenvolver-se, dominado pelos combustíveis ingleses, a exploração de carvões
em Portugal resumia-se praticamente aos jazigos de São
Pedro da Cova e do Cabo Mondego. Só a partir de então,
na iminência de paralisação da indústria e dos transportes,
se deu alento à exploração de outros jazigos como os de
lignite do distrito de Leiria (bacia do Lena, Marrazes, Guimarota, Óbidos …), de Soure e Rio Maior, os betuminosos
de Santa Susana (Alcácer do Sal) e os de antracite do Pejão, última mina a encerrar, nos anos ‘80.
A estas explorações estiveram ligadas personalidades
destacadas da Geologia e da Engenharia de Minas portuguesas. Entre outras, para além das já referidas, contam-se
Guilherme, Barão de Eschewege, Carlos Ribeiro, Jacinto
Pedro Gomes, Ernest Fleury, Carlos Freire de Andrade, e
ainda, embora de forma marginal, Wenceslau de Lima e
António Maria da Silva, nomes incontornáveis da política,
que em momentos diametralmente opostos (Monarquia
Constitucional e República, ocuparam pastas ministeriais
e o cargo de Presidente do Ministério.
Nas minas, ao trabalho subterrâneo sucede-se, à superfície, toda uma fileira de atividades de beneficiação do
produto da extração (escolha, lavagem, britagem…), e à
sua exportação para os lugares de consumo, umas vezes
por caminhos de ferro próprios, “americanos” ou de tração
mecanizada, outras por cabos aéreos.

A rentabilização dos carvões menos competitivos e dos
desperdícios da extração proporcionou também a instalação, à boca da mina, de indústrias que os consumiam;
refiram-se as centrais termoelétricas fomentadas pelas
políticas da Ditadura Militar e do Estado Novo, (paulatinamente desativadas com a emergência do sistema de barragens como aconteceu com a Central de Porto de Mós
que queimava os carvões da Empresa Mineira do Lena),
os fornos de cal hidráulica, cimento, vidro e cerâmica, e
as fábricas de briquetes, onde o carvão de menor qualidade era convertendo num produto compacto, de elevado
rendimento calorífico. O Cabo Mondego foi, sem dúvida,
neste domínio, um caso paradigmático, pelo conjunto de
indústrias que desde cedo fixou à periferia da mina, numa
articulação vertical que lhe permitiu laborar até finais da
década de ‘60.
O abandono da atividade extrativa, por esgotamento das
minas ou pela fraca qualidade dos carvões, tem levado, ao
longo dos anos, à perda irreversível do património gerado
por estas indústrias, esbatendo-se as memórias ao ritmo
do desaparecimento da última geração que viveu intensamente estas atividades. Para trás ficam estruturas em
ruínas saberes técnicos e histórias, de vida e empresariais,
por contar e conhecer, clamando algum tipo de valorização
com fins turísticos, culturais e lúdicos.
Acompanhando as crescentes preocupações dos diversos
grupos de interesses, nas questões da preservação e valorização do património industrial, tem-se assistido, um pouco por todo o mundo, ao surgimento de museus e parques
mineiros dedicados ao carvão, instrumentos de resistência
ao esquecimento e de valorização da memória de vidas
marcadas por trabalhos rudes, perigosos e mal pagos. Afinal, o património mineiro também é a história das comunidades que o construíram e que nele podem rever-se numa
ação participada entre associações, autoridades locais,
empresas e universidades, abrangendo todos os níveis
exigidos pela abordagem multidisciplinar que se exige
neste domínio.
José Manuel Brandão
Instituto de História Contemporânea_CEHFCi,
Universidade de Évora

Vagoneiras de carvão. Minas de S. Pedro da Cova - Gondomar.
Autor desconhecido, anos ‘50.
Cortesia do Museu Mineiro de S. Pedro da Cova.
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AS MINAS E O UNIVERSO DOS SENTIMENTOS DE PERDA NAS VOZES POPULARES
ALGUMAS LÁGRIMAS NÃO SE ESCREVEM
Faz dias telefonou-me uma voz amiga da Câmara Mu-

nicipal da Batalha, edilidade que tem desenvolvido um
magnífico trabalho museológico, solicitando a nossa colaboração neste boletim, sobre a temática das minas,
do trabalho mineiro e o cancioneiro popular.
Desde logo, pensámos, gostaríamos de dar o nosso
melhor contributo numa perspectiva humana da nossa
experiência de serões passados com a rapaziada mais
velha que nos tem ensinado algumas canções, e que
nos tem transmitido o saber que passa mais pelas gentes e menos pelos livros, e não focá-lo de um ponto
de vista mais académico, por não sermos talvez a mão
mais indicada para o escrever, e porque pensamos assim mais interessante nesta publicação.
Vários são os cancioneiros onde encontramos a temática das minas, do trabalho mineiro, da dureza e violência do trabalho, do perigo permanente da morte, da
necessidade incontornável do sustento…
Filho não vás à mina / Que as minas estão a cair / Quer

Parece que a própria virilidade do mineiro não lhe permite outro tipo de trabalho, está no sangue e as mais
das vezes numa tradição familiar, pese embora a velhice
apareça ainda em moços, pese embora as doenças da
idade castiguem mais cedo. Mas, dizíamos, onde o sentimento de perda da mina tem alma gêmea, é no caso
das barragens, das barragens que fazem desaparecer
aldeias inteiras onde gerações e gerações prenharam
de história as casas e as ruas, e onde os alpendres morreram com as cantigas de serões, de amores e desamores, desencontros, de vidas arquivadas nas paredes,
nos muros, e nas memórias das lareiras e dos fornos de
pão. Nas aldeias que as águas fizeram desaparecer e às
quais não é possível mais voltar.
Assim temos encontrado homens maduros e graves de
lágrimas nos olhos, pela mina que fechou, pelas águas
que tudo sepultaram. E estas lágrimas, embora tenhamos largas dezenas de cancioneiros nas estantes, e
que ao longo de mais de trinta anos têm sido ferramentas inseparáveis do nosso trabalho, estas lágrimas,
dizíamos nós, não as encontramos em nenhum.

elas caiam quer não / Eu à mina tenho de ir…

Por todo o país, de norte a sul, as minas inspiram poetas

António Prata
Músico da Ronda dos Quatro Caminhos

e compositores anónimos, representações populares,
e, muito curiosamente, um sentimento de coesão, de
unidade, e de solidariedade entre mineiros talvez único
nas comunidades rurais. Quando as vozes dos mineiros se levantam, no Alentejo, por exemplo, as melodias
são gritadas, não são “ apenas “ cantadas, num misto
telúrico de união e revolta.
Mas gostaríamos nestas palavras breves de aqui salientar um aspecto talvez menos conhecido, porque
apenas referido quase em segredo, da vida das comunidades rurais, e raramente aflorado nas recolhas dos
diferentes cancioneiros: o irreparável sentimento de
perda e de vazio. De um modo geral, na música popular, na poesia e na literatura oral, o sentimento de perda das populações prende-se com a partida das pessoas, seja pela morte, seja pela partida para trabalhar
noutras terras, sobretudo no estrangeiro, no tempo que
é o nosso, e em tempos mais recuados na sazonalidade
dos trabalhos do campo.
Ora um caso muito peculiar e completamente diferente
é o caso das minas. Em boa verdade, não é sentimento
único esse medo permanente de que um dia encerrem
as minas onde se trabalha e ganha a vida. Ou por outro
lado, é sentimento único enquanto a labuta se mantem, esse medo permanente de um fim anunciado, um
dia o minério acaba ou acaba o seu valor, e a mina
passa à história e a um retábulo de estórias eternas… “
assim foi com as outras minas todas por que razão será
diferente com as nossas ?... “

Antigos trabalhadores das minas de carvão, à esquerda Sulpício Rodrigues e
à direita Camilo Santos. Fotografia tirada na Mina das Barrojeiras.
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CASAS DOS MESTRES CONSTRUTORES DO MOSTEIRO
As casas nobres mais antigas que conhecemos na

devem ter sido vendidas pelo proprietário da casa cor-

Batalha datam da segunda metade do século XVIII, não

respondente, provavelmente então em ruínas.

sendo visíveis edifícios civis que apresentem relação

A maior surpresa estava reservada pela monumental

com a obra do Mosteiro. Na verdade, a vila foi, durante

janela da casa de João de Castilho, que se situava na

longo tempo, assolada pelo esquecimento que, por seu

proximidade do portal lateral da igreja do Mosteiro,

turno, ocasionou perdas consideráveis – e não apenas

adquirida pelo conde Athanasius Raczynski, embaixa-

durante as extensas demolições das décadas de 50 e

dor do rei da Prússia, em Portugal, entre 1842 e 1848.

60 do século XX.

Foi por ele mandada colocar, com uma esclarecedora

No decurso de uma investigação que recentemente

inscrição a encimar, num edifício que se encontrava

publicámos, no nº 4 dos Cadernos de Estudos Lei-

no coração dos seus domínios, actualmente câmara

rienses, tivemos ocasião de localizar e estudar três

municipal da cidade polaca de Obrzycko. Esta janela,

guarnições de janelas que pertenceram a casas dos ar-

que aqui reproduzimos, é exemplar único em Portugal,

quitectos do Mosteiro, Mateus Fernandes (activo entre

atestando claramente a origem castelhana do seu au-

1490 e 1515) e João de Castilho (activo entre 1528 e

tor, revelando os antecedentes da tribuna das Cape-

1533). Estas obras são-lhes atribuíveis tanto pelo estilo

las Imperfeitas e confirmando a respectiva atribuição a

como pela iconografia, e contribuem para um melhor

João de Castilho e não a Miguel de Arruda. Apresenta a

entendimento da sua obra precursora no Mosteiro.

data de 1528, um escudo com o castelo das armas dos

Da casa de Mateus Fernandes, que se situava junto à

Castilhos, originários do lugar de Castillo Siete Villas,

Capela do Fundador, do lado sul, conservam-se duas

no meirinhado de Trasmiera, Cantábria, e sobretudo

janelas que, no início do século XX, foram integradas

temas relacionados com a luta entre vícios e virtudes,

no primeiro andar da fachada sul do palácio da Quinta

a transitoriedade da vida terrena e a inferioridade do

de Santo António, junto à aldeia de Gateiras de San-

amor carnal.

to António, no concelho de Torres Novas. Tal como o
exemplar que pertenceu à casa de João de Castilho,

Janela de uma casa da Batalha enviada para aPolónia pelo Conde Raczynski, em 1843. Obrzycko, Polónia.

Pedro Redol, Orlindo Jorge
Investigadores
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PÓLVORA E FOGO-DE-ARTIFÍCIO NA BATALHA (1868-1900)
Nas últimas décadas do século XIX, a vila da Batalha sobressaía no panorama industrial. O desenvolvimento de
pequenas indústrias com raízes seculares na região,
sobretudo no que concerne a indústria da pólvora e
fogo-de-artifício, era uma realidade bem clara neste concelho. Percebemos, contudo, que estas pequenas unidades
familiares se localizavam, na sua maioria, no Casal do Relvas, Pinheiros e Calvaria de Baixo [Arquivo Distrital de Leiria (A.D.L.), Autos de Concessão para licenças industriais.
Governo Civil de Leiria. Atividades Económicas 1890-1898;
1899-1901, Dep. III-79-C-3 e 4].

Fábrica de pólvora destinada a fogo-de-artifício na Batalha em 1895.
Autos de Concessão, LRA-Piso-1/Dep. III/79/C/3-79/D/2, PT/ADLRA/AC/GCLRA/E/097-014
Imagem cedida pelo Arquivo Distrital de Leiria.
(Agradecemos, muito penhoradamente, à Doutora Paula Cândido, Diretora do
Arquivo Distrital de Leiria).

Dessa época, identificamos uns autos de concessão de licenças industriais requeridos pelos seus habitantes para
instalação de fábricas de pólvora e depósito de dinamite
para o fabrico de fogo-de-artifício.
Em 19 de junho de 1895, declarava «Ludovino Cardozo, do
logar do Cazal dos Relvas, d’esta freguezia e concelho da
Batalha, (que) pretendendo continuar a fabricar e a vender
pólvora e fogo de artificio na sua fabrica no sitio do Cazal
dos Relvas, cuja se acha findada há mais de trinta annos
com os aparelhos seguintes, pia de pedra, marreta de férro, joeiras e peneiras de sêda,(….) com os quais produz
foguetes, bombas, pólvora, bombardas, fogo d’artificio e
pólvora de caça». Após publicitação do edital no periódico “Correio de Leiria” de 12 de setembro de 1895, seria
emitido o respetivo alvará de licença em 22 de setembro
de 1895. Justamente em 7 de agosto de 1895, um outro
requerente, nomeadamente «Jose Miguel da Silva, casado,
industrial, do logar da Jardoeira, d’este concelho da Batalha,
que desejando montar uma fabrica de pólvora destinada
a fogo de artificio, no logar da Charneca do referido logar
da Jardoeira», requeria a respetiva licença para essa atividade (A.D.L., Autos de Concessão para licenças industriais.
Governo Civil de Leiria. Actividades Económicas 1890-1898,
Dep. III-79-C-3). Identicamente seria o edital anunciado no
jornal “Correio de Leiria” de 5 de setembro de 1895, tendo
este industrial obtido a devida licença em 22 de outubro
desse ano.
Em 5 de março de 1899, reconhecemos «José Maria Pereira, casado, fogueteiro, do logar dos Pinheiros, d’esta freguezia
e concelho da Batalha», que, nessa data, solicitava licença

para «poder fabricar pela dystensa braçal pólvora, fógos
de artificio, empregando para estes dynamite; no sitio da
Magdalena, lemite dos Pinheiros». Após publicitação do
edital no periódico “Correio de Leiria” de 24 de março de
1898, n.º 163, seria passado o respetivo alvará de licença
a 23 de janeiro de 1899.
Em 15 de setembro de 1900, foi requerido o «Auto de
concessão de licença para a montagem de um estabelecimento destinado á fabricação de pólvora e deposito de dynamite para manipulação de fogo de artificio em que é requerente Fermino dos Santos Cardoso, casado, industrial,
natural e morador no Casal do Relvas, sendo o local para o
mesmo estabelecimento o sitio da Vinha Velha, lemite do
mesmo logar». O edital publicitado no jornal “Correio de
Leiria” de 4 de outubro de 1900, n.º 295, referia: «José de
Souza Bento, Vice-presidente da Camara Municipal do Concelho da Batalha, servindo actualmente de Administrador
do mesmo concelho. Faço saber que Fermino dos Santos
Cardoso, casado, industrial, morador no Casal do Relvas,
requereu por esta administração, licença para laboração
de uma fabrica de fogo de artificio, empregando dynamite,
no sitio da Vinha Velha, limite do dito Casal; (….) Batalha, 22
de Setembro de 1900». Firmino dos Santos Cardoso havia
nascido a 4 de julho de 1880 e era filho de Ludovino Cardoso e Ana Rosa, moradores no Casal do Relvas, tendo sido
batizado a 25 do mesmo mês e ano na Igreja de Santa
Cruz da Batalha. Teve como padrinho de batismo Manuel Carreia Adubeiro, seu avô materno, que reconhecemos
como pai de um António Adubeiro, também fogueteiro, do
mesmo Casal do Relvas (A.D.L., Livro de Batismos da Batalha,
Dep. IV-29-B-80, assento n.º 58, fl. 30v, assento n.º 91, fl.
47).
Quadro resumo: Referências a fogueteiros na Batalha
DATA

NOME

LOCAL

REFERÊNCIA

Calvaria de Baixo

A.D.L., Livro de Batismos de Porto de Mós, Dep.

23.03.1868

José Paulino

25.05.1876

José António

Pinheiros

A.D.L., Livro de Batismos da Batalha, Dep. IV-

15.11.1876

Manuel Carvalho

Calvaria de Baixo

A.D.L., Livro de Casamentos de Porto de Mós,

21.03.1877

António dos Santos

Calvaria de Baixo

A.D.L., Livro de Batismos de Porto de Mós, Dep.

26.11.1879

Manuel Carreira
Adubeiro Júnior

Casal do Relvas

A.D.L., Livro de Casamentos de Porto de Mós,

28.10.1884

João Pereira

Casal do Relvas

A.D.L., Livro de Óbitos da Batalha, Dep. IV-

12.01.1887

João Monteiro
Amarelo

Calvaria de Baixo

A.D.L., Livro de Casamentos de Porto de Mós,

16.01.1889

Francisco Guerra e
Júlia Carreira

Casal do Relvas

A.D.L., Livro de Casamentos da Batalha, Dep.

28.08.1889

Matias Carreira
Pedro

Casal do Relvas

A.D.L., Livro de Casamentos da Batalha, Dep.

15.07.1891

Agostinho Guerra

Casal do Relvas

A.D.L., Livro de Casamentos de Porto de Mós,

12.10.1892

Maria Justa

Pinheiros

A.D.L., Livro de Batismos da Batalha, Dep. IV-

15.04.1894
12.01.1897

António Pereira

Casal do Relvas

16.12.1894

José
Carvalho

Calvaria de Baixo

A.D.L., L.B.B., Dep. IV-29-C-12, assento n.º 52,
A.D.L., Livro de Casamentos de Porto de Mós,

A Batalha demonstrou ao longo da sua História uma
autêntica riqueza patrimonial, material e imaterial, sendo
que as suas festas religiosas, abrilhantadas com música,
fogo-de-artifício e iluminações, são umas das características intrínsecas do seu povo, que continua a dar provas
de bem receber e cativar e a encantar o olhar de todo e
qualquer visitante.

Miguel Portela
Investigador
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CONRATE, MESTRE ESCULTOR DA BATALHA EM 1477
Quando, nos finais da década de 1980, tive a oportunidade de me debruçar sobre a história do estaleiro
gótico do Mosteiro da Batalha, ao tratar dos mestres
vidreiros e mestres menores deste empreendimento,
sintetizei, face à documentação então compulsada, o
que era possível saber acerca de um estrangeiro, presente nas obras, de seu nome Conrate. A sua estadia
na Batalha comprovava-se já em 1428, posto que tenha
de preceder essa data, uma vez que uma sua filha,
Isabel Rodrigues, aparece casada, já em 1431, com um
Rodrigo Afonso, escudeiro e vassalo do rei. Mestre Conrate, assim é nomeado na documentação batalhina,
era casado com Branca Eanes. Entre os seus filhos nomeiam-se os nomes de Rodrigo, imaginário ou escultor,
Catarina Eanes e Branca Eanes, além da referida Isabel
Rodrigues1.
Duas destas suas filhas vieram a casar com mestres
das obras batalhenses. Efetivamente, Catarina Eanes
matrimoniou-se com Mestre Guilherme, sendo pais de
Isabel Guilherme, muito provavelmente a mulher do
celebrado Mestre Mateus Fernandes I, tendo Branca
Eanes, por seu turno, desposado Mestre João de Sintra,
carpinteiro das obras.
Aventei a hipótese de Mestre Conrate ser escultor,
valorizando a informação que nos dava seu filho,
Rodrigo, como imaginário. Não pude, então, confirmar
definitivamente esta minha leitura. Investigação mais
recente, trouxe-me ao conhecimento um importante
testamento, datado de 1477, de um natural da região
leiriense, de seu nome João Afonso, escudeiro e criado
do quarto Conde de Ourém e Marquês de Valença, D.
Afonso, falecido em 1460, e feitor, ao tempo da sua
última-vontade testamentária, do segundo Duque de
Bragança, D. Fernando I (+1478)2.
Este João Afonso, escudeiro, integrava a casa senhorial de Ourém, como se referiu, e com ela comungava
o gosto por obras de arte sacra. Não estranha, aliás,
dadas as paisagens oureenses e portomosenses que
ainda hoje dão bom testemunho do afã e do espírito
mecenático artístico da casa que senhoreou estas terras. João Afonso vivia em Lisboa, na freguesia de Nossa
Senhora dos Mártires. Foi na sua casa, aqui localizada
que, a 30 de agosto de 1477, fez testamento. Ele e sua
mulher, Beatriz Pires, eram senhores de uma fortuna
considerável, que lhe adviera, lemos nas entrelinhas
desse codicilo testamentário, dos negócios do azeite e
de vasilhame para ele, assim como do seu envolvimento noutros negócios e empenhos que iam do emprésti-

Imagem da Santa Maria da Vitória, Sec. XVI - Santa casa da Misericórdia da
Batalha
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mo de dinheiro, a rendas prediais urbanas e a proventos

retabollo do altar principal do dicto Moesteiro de Sam

ultramarinos. Os “servos” de que era proprietário reve-

Francisco seis mil reaes com tal condiçam que os frades

lam bem a sociedade portuguesa da segunda metade

façam pintar em elle Santa Maria da Missericordea e

de Quatrocentos, marcada pelas realidades de uma ex-

ponham na craraboya as armas do dicto Marques que

pansão atlântica em que Ceuta era referência centrí-

Deus aja. E esto pera pregadura e pintura. Item man-

peta.

dou que façam ante o dicto altar de Santa Maria huas

Importa aqui, todavia, assinalar o bom gosto artístico

grades de paao. E leixa pera ellas mil e quinhentos re-

deste escudeiro da Casa de Ourém. Na verdade, a dado

aes. (...)”

passo do seu testamento encontram-se verbas que es-

A informação documental aqui exposta demonstra

tipulam valores para aquisição de obras de arte sacra

a importância e a continuidade da oficina escultórica

que deveriam ser oferecidas a igrejas e ao Mosteiro de

do(s) “Conrate da Batalha”, produzindo obra artística

S. Francisco de Lisboa. Uma dessas encomendas res-

para a região próxima e para outras paragens mais

peitava justamente à oficina de Conrate, da Batalha,

distantes como Lisboa. A imagem de Santa Maria Ma-

na qual se deveria mandar fazer uma imagem de Santa

dalena, encomendada pelo escudeiro do Marquês,

Maria Madalena. Lê-se a dado passo neste importante

deveria ser policromada, e não se distanciaria muito,

documento:

decerto, pela sua qualidade plástica, de outras peças

“(...) Item mandou que comprem a Conrrate da Batalha

então produzidas na Vila Heroica, nomeadamente da

aa sua custa delle dicto Joham Affonso hũa imagem de

bela imagem de Santa Maria da Vitória, sobrevivente,

Santa Maria Madanella de pedra pintada que seja bõa

esta, na Misericórdia da Batalha, a qual serviu de tema

ainda que custe mil e quinhentos reaes. E tenha car-

iconográfico à capa da nossa obra O Livro do Compro-

guo de a mandar fazer Alvaro Pirez seu cunhado e de

misso da Confraria e Hospital de Santa maria da Vitória

a trager.”

da Batalha (1427-1544)3.

Logo de seguida, alude a uma outra ação de benfeitoria
artística e espiritual, a do restauro de outra imagem de

Saul António Gomes

uma igreja do termo de Ourém: “(...) Item mandou que
se correga aa sua custa a imagem de Sam Salvador
da Serra termo d’Ourem que custe tresentos reaes.” O
gosto artístico do escudeiro oureense João Afonso não
se ficou por esta encomenda escultórica. Elegeu sepultura no Mosteiro de S. Francisco de Lisboa, junto da capela de Nossa Senhora da Piedade. Aqui, mandava abrir
jazigo térreo para ele e os seus parentes e descendentes,
beneficiando piedosamente os frades franciscano com
bens, rendas e peças artísticas, entre elas a pintura do
retábulo do altar-mor, em que deveria figurar Santa Maria
da Misericórdia, invocação e devoção que se irmanava
com a titular protetora da igreja-colegiada de Ourém,
tanto quanto procurou homenagear o seu antigo senhor
e protetor, o Marquês de Valença, cujas armas heráldicas queria que ficassem representadas na “claraboia”
daquela capela: “(...) Item mandou quwe dem per’o

NOTAS

1. Saul António Gomes - O Mosteiro de Santa Maria da Vitória no Século XV. Coimbra: Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras de Coimbra, 1990, p. 107.

2. Torre do Tombo - Ordem dos Frades Menores. Mosteiro de S. Francisco de Lisboa, Maço 27, Doc. 16 (Cota antiga: “Conventos Diversos. Vol. 38, M. 1, doc. 2”). O conhe-

cimento deste documento foi-me facultado pelo Dr. Pedro Pinto, do Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, sabendo do meu interesse e obra de
investigação dedicada à Batalha e ao seu Mosteiro, a quem testemunho, aqui, publicamente o meu público agradecimento.

3. Leiria: Magno Edições, 2002. (Imagem, precise-se, pelos eu lavor goticizante tardio, lavrada no último terço de Quatrocentos ou entrante o século XVI).
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6º CENTENÁRIO DA MORTE DE D. FILIPA DE LENCASTRE

Túmulos de D. Filipa de Lencastre e D. João I - Capela do Fundador do Mosteiro de Santa Maria da Vitória

Mais do que rainha
fui mãe
e aos meus filhos doei
o talento e a vocação do Bem.
Com a minha acção tracei
a Portugal,
segunda pátria que servi e amei,
o seu destino universal,
quando o dotei
com os Altos Infantes
que gerei.

Passados seis séculos do seu falecimento há muito ainda
para se saber sobre D. Filipa de Lencastre, do que, aproveitando-se sobretudo a efeméride, se encarregarão com certeza
os grandes investigadores da nossa Historia, mas do que se
sabe ressalta a sua acção como reformadora, dos hábitos
e da moral, da Corte, e formadora dos seus filhos, aquela
Inclita Geração que veio cumprir o encargo da Missão que
haveria de competir ao Portugal quatrocentista.
Quem educou assim os filhos para os mais altos desígnios,
às virtudes naturais tinham de acrescer uma invulgar inteligência, uma clara consciência do seu ofício de rainha e
uma compreensão, quase divinatória, do seu destino e do
destino dos seus.
Do que se sabe, sobressai ainda a sua acção na consolidação
da aliança com a sua pátria de origem, imprescindível para
assegurar a independência da sua nova e muito amada
pátria de adopção. Aliança proverbial que nos proporcionou estabilidade internacional e um apoio que se revelou
importante, senão decisivo, na batalha real de Aljubarrota.
A par doutras das nossas rainhas, como Isabel, mulher de
D. Dinis, a sua neta Isabel, mulher de D. Afonso V, ou a sua
bisneta Leonor, mulher de D. João II, assenta em si, em
perpétuo esplendor, o mote que conjuga o Bem, desígnio
repetido e cumprido do rei, seu marido, e dos Altos Infantes
que gerou e educou.
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5º CENTENÁRIO DA MORTE DE MATEUS FERNANDES

Comemoração do 5º centenário da morte de Mateus Fernandes com a presença de uma comitiva do Município da Covilhã

Vim da Beira profunda
Criei-me
onde a Natureza
se recorta de penhas e fragas
e veste de cardos e urzes
e lancei-me
na aventura mor
da arquitectura portuguesa.
Estilizei a aparente rudeza
da minha província natal
e busquei na arte ancestral
do mouro invasor
a delicaleza dos arcos
e, nos Descobrimentos,
a novidade nos ornatos,
génese do novo estilo,
o Manuelino,
bandeira e o mais belo hino
da alma pátria investida
na Empresa da Expansão.
Cumpri, assim,
a minha parte da Missão
pelo meu Povo então empreendida.

Nascido, como se crê, na Covilhã, “desconhecido” até
1490, e desconhecido pois não seria o mesmo que em
1480 D. Afonso V despede por menos competência das
obras no seu Mosteiro de Santa Maria da Vitória, o Mateus
Fernandes de 1490, a quem D. João II confia a direcção
das mesmas obras, acabaria por se revelar o inovador da
arquitectura portuguesa, integrando-a naquele movimento
de plena renovação da alma nacional que se desencadou
com a vitória de 14 de Agosto de 1385 e se estende ao
longo de todo o século XV e pelos primeiros decénios do
século XVI.
Cria o Manuelino, que dá os primeiros passos na Batalha e
tem o seu verdadeiro ex-libris no pórtico das Capelas Imperfeitas, que talvez não sendo um estilo de construção
em toda a acepção do termo, é algo de diferente na arquitectura da época, a distância significativa dos estilos europeus, manifestação artística a corresponder à espantosa
Empresa dos Descobrimentos e da Expansão e às outras
manifestações nas Letras e nas Ciências que no século XVI
atingem o auge (lembremo-nos de Gil Vicente, Damião de
Gois, Luís de Camões, Garcia da Orta, Pedro Nunes e, entre outros, dos Jesuítas dos Colégios de Goa, do espantoso
hospital da mesma cidade ou do Observatório Astronómico
de Pequim).
Mateus Fernandes dá, sem dúvida, um novo e original rumo
à nossa arquitectura e cria escola que há-de ser seguida
por outros e notáveis mestres, entre eles os seus filhos, um
dos quais do mesmo nome, por Boytac( Boitaca) seu genro,
pelos Arrudas e pelos que hão-de espalhar o seu estilo pelo
País e, inclusivamente, pelas terras da Expansão.
José Travaços dos Santos
Etnógrafo e investigador
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O Mosteiro de Santa Maria da Vitória no século XVI.
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OS CONTADORES DA HISTÓRIA E OS CONTADORES DE HISTÓRIAS
Um museu encerra sempre uma história. Melhor, abre sempre os horizontes de quem o visita a uma parte da História.
Um jornal cumpre, em certa medida, o mesmo papel: é um
relato de histórias, embora quase sempre efémeras. Uma
ou outra vez, o jornalista, historiador do efémero, consegue
escrever sobre um momento histórico, embora dependente da depuração do tempo e da validação de especialistas
de outras disciplinas. Os momentos extraordinariamente
excecionais que o jornalista percebe de imediato serem
históricos são raros - o 25 de 1974 ou o ataque às Torres
Gémeas são exemplos desta evidência.
A nossa História, a nossa Vida, pode ser-nos apresentada sob diversas formas, sendo os museus uma das mais
fascinantes. Se tomarmos como exemplo o Museu da
Comunidade Concelhia da Batalha (MCCB), cujo percurso é reconhecido nacional e internacionalmente, por isso
dispensando este especialista do nada (como também
se autointitulavam os jornalistas pré-Internet) de inúteis
repetições elogiosas, podemos ver quanto são importantes
para a propagação da História.
E quando refiro o MCCB, destaco também o artigo mensal
que publica no Jornal da Batalha, assumindo a sua vocação

de proximidade à nossa comunidade concelhia, criando
um elo de comunicação fundamental para o jornal e os
jornalistas, pois falamos da sua ‘arma essencial’, e para o
museu e seus múltiplos especialistas, que só interagindo
podem cumprir por completo a sua função. O MCCB fá-lo
com mestria em todos os aspetos. É um museu vivo e isso
é determinante em qualquer tipo de comunicação.
Mas a vida dos museus e da História não se confina,
naturalmente, a espaços fechados e, em muitos casos,
encontramo-la bem viva nos recantos mais inesperados
do quotidiano ou em conservados e marcados percursos
históricos em todo o mundo.
(Puxo agora a brasa à minha sardinha, como diz o nosso
povo na sua infinita criatividade.) Um dos percursos onde
nos últimos anos mais identifiquei aspetos da História e
da Museologia conservados em pequenos detalhes construídos e na memória dos povos é o Caminho de Santiago de
Compostela, um conjunto de itinerários milenares que conduzem ao sepulcro do Apóstolo guardado na famosa catedral da Galiza.
É natural que fatores intrínsecos da sociedade contemporânea (como o turismo e outros negócios) cubram, em
muitos casos, a essência do Caminho (que também está
marcado no nosso concelho), mas quem estiver disposto a
abrir o conhecimento próprio para além dessa inevitabilidade
poderá aprender muito sobre a História dos povos peninsulares (ou que cá habitaram), da formação das nacionalidades
ibéricas, do nascimento de algum do seu mais valioso património construído e sociocultural.
O Caminho é um traçado histórico-museológico (uma caraterização jornalística, não científica, entenda-se), que
conserva muita informação original em boas condições e
outra modificada pela intervenção das sucessivas gerações,
que é, também, em si mesmo, um importante elemento
para o entendimento da nossa História.
Em qualquer dos casos, no Caminho ou no MCCB, há o
mais fascinante de tudo: a História viva, aberta a todos,
inteligível e útil; que nos ajuda a compreender o passado e
a interrogar sobre o futuro. No meio tempo, nós e os outros
média contamos as histórias do efémero, na esperança de,
em qualquer momento, sermos também contadores de um
momento histórico.
Carlos Ferreira,
Jornalista

