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de assinalar as Menções Honrosas atribuídas no âmbito do Prémio IBERMUSEUS. O MCCB foi distinguido por
dois projetos educativos que desenvolve, tendo sido as
únicas distinções atribuídas ao nosso país no âmbito
desta VIII edição do conceituado prémio de escala internacional.
O MCCB é cada vez mais reconhecido lá fora. Terá sido
essa razão que levou o antigo presidente do ICOM (Conselho Internacional dos Museus) a visitar a Batalha, onde
conheceu o nosso Museu e o Mosteiro. Hans-Martin Hinz
sinalizou a excelente organização do projeto museológico do MCCB e os seus recursos de acessibilidade para
todas as pessoas, elevando este aspeto diferenciador.
O quinto número do Boletim do Museu da Comunidade

Gostaria também de relembrar os nossos leitores acerca

Concelhia da Batalha destaca o tema das migrações,

da distinção atribuída ao projeto de requalificação da Al-

nas suas múltiplas abordagens, de acordo com as im-

deia da Pia do Urso, numa organização da Universidade

posições sociais, económicas e culturais.

do Minho, através da Plataforma UMCIDADES que procu-

Os movimentos migratórios representam, para o con-

ra distinguir boas práticas executadas pelos municípios

celho da Batalha, significativos aspetos na multicultu-

nacionais com impactos assinaláveis no território.

ralidade que nos distingue.

De enfatizar ainda a chancela de Panteão Nacional ao

A emigração dos anos 50 e 60 do século passado levou

Mosteiro promulgada pelo Presidente da República Por-

muitos batalhenses a procurar novas oportunidades,

tuguesa, no seguimento da iniciativa do Município e da

sem se perder o sentido comunitário que carateriza os

direção do monumento.

nossos munícipes. A prova desta união está presente

Nesta edição, não poderia deixar de sinalizar também a

nas diversas manifestações culturais e associativas rea-

honrosa colaboração do Presidente da Associação Por-

lizadas, por exemplo, em França. O mesmo sentimento

tuguesa de Museus, João Neto, que nos dá respostas

é presente no regresso destes emigrantes à Batalha e

aos desafios da Museologia nos tempos de hoje.

nos momentos de convívio promovidos pelos mesmos,

Quero ainda destacar a colaboração da presidente da

associando-se o Município da Batalha a estas iniciativas.

Acesso Cultura e especialista em comunicação acessí-

Mas o nome da Batalha vai ainda mais longe, a outros

vel, Maria Vlachou, que, neste boletim, nos fala da temá-

continentes. Assinale-se o trajeto de Bruno Gaspar, jo-

tica dos refugiados associada ao contexto dos museu.

vem artista do concelho, que se encontra numa viagem
na Ásia, revivendo, de certa forma, os percursos de Fernão Mendes Pinto na sua “Peregrinação” e levando a
nossa cultura ao outro lado do Mundo.
As mudanças dos tempos e a conjuntura internacional
trouxeram para a Europa novos fluxos de movimentação de pessoas, muitos deles pela necessidade de fuga
a países em estado de guerra. Mas o espírito solidário
dos portugueses e a iniciativa internacional tem procurado o acolhimento e a inclusão de cidadãos. Desde
2016 que o concelho da Batalha recebe duas famílias
oriundas do Médio Oriente. Convido o leitor deste Boletim a conhecê-las na rubrica especial que preparámos.
Nesta edição, que pretende dar a conhecer os projetos
do Museu da Comunidade Concelhia da Batalha, contando com colaboradores de diversas áreas e com a
consultoria científica de Saul António Gomes, gostaria

O Presidente da Câmara Municipal da Batalha
Paulo Jorge Frazão Batista dos Santos
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ABERTURA

A Batalha, coração simbólico da Alta Estremadura,

alemães, entre outros, visitaram a Batalha, por ela se

nasceu do encontro de gentes oriundas um pouco de

apaixonaram, como sucedeu com o culto rei consorte

todo o Portugal e também de lugares distantes e es-

D. Fernando II (1816-1885), recordado nestas páginas,

trangeiros. Estremadura onde, noutros séculos, se

defendendo-a e valorizando-a dentro e fora de Portugal.

guerrearam cavaleiros cristãos e muçulmanos, terra de

O presente número do Boletim do Museu da Comunida-

povoamento para cruzados e cavaleiros conimbricen-

de Concelhia da Batalha, atento ao mundo em que to-

ses e francos, galegos e moçárabes, entre outros, de

dos somos comunidade e empenhado no seu devir, ele-

acolhimento, também, de judeus fundadores de prós-

geu como tema de fundo justamente as «migrações». À

peras e industriosas comunidades, de receção, logo nos

imigração e emigração do passado soma-se, no Mundo

tempos medievais, de imigrantes leoneses, castelha-

de hoje, a questão dos refugiados, migrantes forçados

nos, provençais e até ingleses. Vieram de longe, mui-

pela crueldade sanguinária de guerras que destroem

tos deles, à procura de trabalho, de oportunidades de

cidades, vidas e sonhos. Para alguns deles, a Batalha

melhoria das suas vidas, de terras para nelas lavrarem

tornou-se terra de acolhimento e de paz. Na Batalha

a perpetuação dos nomes das suas gerações. Tudo isso

repousam, ainda, as ignotas ossadas dos Soldados que

encontraram no entorno deste chão da antiga Quinta

combateram na Grande Guerra de 1914-1918, chama-

do Pinhal, do cavaleiro Egas Coelho, onde D. João I quis

dos ao sacrifício pleno dos ideais da democracia, da

imortalizar a grande Batalha Real de Aljubarrota, a di-

liberdade e da defesa dos direitos de todas as nações.

vina «vitória maravilhosa», como a recordava, e ele-

A Batalha é o altar-mor português, mas também euro-

geu sepultura, para si, sua mulher, seus filhos e seus

peu e mundial, pelo sentido múltiplo dos dias da sua

descendentes, em que todos, reis e ínclitos infantes,

História, da memória de um presente que não esquece

senhores do Mundo de outrora, jazem e repousam na

o essencial da condição fraterna que une todos os ho-

esperança da Eternidade.

mens e todos os povos. Comemoração de uma vitória,

Para o esforço imenso da construção deste monumento,

a Batalha é monumento magno e templo e chão onde

foram chamados de longe e aqui se fixaram, geração

impera, entre emoção e espanto dos que o visitam, o

após geração, centenas de cabouqueiros, pedreiros, car-

respeitoso silêncio daqueles portugueses e estrangei-

pinteiros, ferreiros, artistas e mestres arquitetos, cris-

ros que se curvam em memória de todos quantos lu-

tãos e muçulmanos, brancos e negros, homens livres,

taram e lutam pelos valores sagrados da dignidade de

na maioria, servos e escravos, também, ao serviço de

cada um e de todos os seres humanos.

Deus e da Sua palavra divina e ao serviço dos grandes
de Portugal e do Mundo. Logo depois, a vida levaria netos e filhos dessas primeiras gerações de obreiros pelos
cantos do Mundo, nas diásporas do Império de África,
da Índia e do Brasil, e ainda outros muitos, séculos fora,
renovados emigrantes agora por sendas europeias, ibero-americanas, extremo-orientais e africanas.
Origem estrangeira tiveram os mestres-de-obras batalhenses Huguet, Boytac e João de Castilho, os mestres-vidreiros Luís Alemão, Guilherme e Ambrósio, os
imaginários Conrate, o relojoeiro Mestre João Rodrigues
Alemão. Também entre os frades dominicanos do mosteiro se documentam, nos alvores de Quinhentos, religiosos espanhóis, italianos e franceses. Europeus do
tempo das Luzes e da Revolução Industrial escolheram
estas terras estremenhas para nelas fundarem fábricas. As Invasões Francesas, ainda, trouxeram-nos sangue francês e britânico cujas memórias se conservam
em apelidos de diversas famílias ainda atualmente ligadas à região. Europeus ilustres, irlandeses, ingleses,

Saul António Gomes
Coordenador Científico do Boletim do MCCB
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MOSTEIRO E MCCB DISPONIBILIZAM VISITAS DRAMATIZADAS DIRIGIDAS ÀS ESCOLAS
O MCCB recebeu a visita do presidente ICOM ‒
Conselho Internacional dos Museus
Em 2016, o Museu recebeu Hans-Martin Hinz, então Presidente do ICOM que, numa visita a Portugal, deslocouse à Batalha para conhecer o Mosteiro e o nosso museu.

“Eram só pedras quanto tudo começou”, “A Visita do
Marquês” e “D. Filipa” dão nome às visitas que percorrem o Mosteiro, interpretadas por atores profissionais e
adaptadas aos vários níveis de escolaridade.
A iniciativa resulta do protocolo recentemente outorgado entre a Direção-Geral do Património Cultural, a Câmara Municipal da Batalha e o Grupo de Teatro O NARIZ
e em que se enquadra esta nova oferta pedagógica,
dirigida aos alunos do 1º, 2º, 3º ciclos e ensino secundário, assente numa lógica de cooperação e articulação
entre o Mosteiro e o Museu.
A visita ao monumento complementa-se com a ida ao
MCCB, onde os alunos obtêm mais conhecimentos sobre a história local.

Crianças do concelho celebraram 25 de abril com
cravo gigante
Cerca de 200 crianças do ensino pré-escolar das instituições privadas de todo o concelho juntaram-se na
Praça Mouzinho de Albuquerque para celebrar a data.
Vestidos de vermelho e verde, os participantes formaram um cravo e um “25 de Abril” gigantes. Todo o processo de formação da imagem humana foi captado em
vista aérea. Colaboraram na realização da iniciativa os
alunos do curso de Turismo em Ambiente Rural do Agru-

MCCB distinguido com duas Menções Honrosas do
Prémio Ibero-Americano de Educação e Museus 2017

pamento de Escolas da Batalha, bem como o Centro de

Os projetos "À Descoberta dos Sentidos – Atividades de

gens através de um drone.

sensibilização para a inclusão e cidadania" e “Heróis do

Competência Entre Mar e Serra, na captação de ima-

Museu – Observatório Museu/Escola” foram reconhecidos,
cada um deles, com uma Menção Honrosa no VIII do
Prémio Ibero-Americano de Educação e Museus 2017. O
MCCB ficou entre os 20 primeiros classificados deste prémio de escala internacional. A edição recebeu 148 candidaturas de 18 países.
Dia da Pessoa com Deficiência juntou MCCB,
Mosteiro e CIBA
A data (3 de dezembro) foi assinalada com diversas
atividades, acolhidas nos três espaços culturais. Visitas
sensoriais, almoço medieval, palestras e oficinas fizeram parte de um vasto programa que contou com a
colaboração de várias instituições: ACAPO (Associação
de Cegos e Amblíopes de Portugal), ASAE (Associação
de Surdos da Alta Estremadura), Associação Casa do
Mimo, Instituto Politécnico de Leiria e Escola Superior
de Educação de Coimbra.

Famílias protagonizaram peça de teatro no MCCB
O MCCB foi palco de um espetáculo apresentado por
quatro famílias do concelho. A iniciativa envolveu um
elenco de 13 atores (pais e filhos) que fizeram três apresentações com grande adesão de público. O projeto integrou uma investigação do Mestrado de Intervenção
e Animação Artísticas, da Escola Superior de Ciências
Sociais de Leiria. Ao longo de seis meses, o grupo de
trabalho participou em diversas ações no Museu, inseridas em fases de investigação. Do jogo e expressão teatrais, passando pela criação de narrativas, argumento,
diálogos, personagens, adereços, os familiares tiveram
a oportunidade de desenvolver diversas capacidades,
pela via do teatro.
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MUSEU VIVO

ACONTECEU NO MUSEU
O MCCB desenvolve várias iniciativas dirigidas à comu-

educativo articulado com as diversas temáticas abor-

nidade, dando cumprimento da sua missão através do

dadas na exposição. Nas férias da Páscoa, de Verão e

património que preserva e divulga. Destacam-se, de se-

de Natal, decorreram visitas orientadas a locais de in-

guida, algumas das atividades decorridas recentemente.

teresse como o Museu de Leiria, as Grutas da Moeda,

ACESSIBILIDADE
Sendo a acessibilidade uma das bandeiras do MCCB, o
programa de atividades contempla, ao longo do ano,
ações que a promovem. No Dia Internacional da Pessoa
com Deficiência, que se comemora a 3 de dezembro,
realizaram-se atividades sensibilização para o tema
da inclusão e da cidadania. Em 2016, o programa incluiu teatro de sombras, fotografia de olhos vendados
e curtas-metragens sobre o tema. Já em 2017, o MCCB

os Mosteiros de Alcobaça e Batalha, o Museu do Vinho
(Alcobaça), o Abrigo do Lagar Velho do Vale do Lapedo,
o Centro de Ciência Viva do Alviela, as Salinas de Rio
Maior, o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, o Museu Nacional Machado de Castro, o Museu
das Oferendas ao Soldado Desconhecido, o Museu da
Lourinhã, o Convento de Cristo de Tomar, as Grutas de
Santo António, o Borboletário e Parque Ambiental de
Constância e o Castelo de Ourém.

juntou-se ao Mosteiro da Batalha e ao Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota para uma iniciativa
partilhada que contou com atividades nos três locais
(veja os “Destaques” neste Boletim). Em outubro do
mesmo ano, discutiu-se em Lisboa e na Batalha o tema
“Formação para a Inclusão: A Acessibilidade Universal é
exequível?”, no IV Congresso Internacional Educação e
Acessibilidade em Museus e Património. O encontro recebeu vários representantes de museus e instituições
académicas nacionais e internacionais. Na Batalha, o
encontro teve lugar no Auditório Municipal, havendo visitas ao Mosteiro e ao MCCB.
O MCCB juntou-se também à celebração do Dia Mundial
do Braille, que se comemora a 4 de Janeiro. A iniciativa
atraiu diversas famílias, com um desafio de pistas em
Braille que as levou a conhecer curiosidades dos espa-

No âmbito das atividades desenvolvidas com o Agrupa-

ços turísticos da Vila da Batalha. O programa incluiu a

mento de Escolas da Batalha, o MCCB deu seguimento

antestreia do filme "Todos" da Accorde Filmes (Brasil),

ao projeto “Heróis do Museu – observatório Museu/Esco-

seguido de videoconferência com Marilaine Costa, uma

la”, recebendo todos os alunos do 3.º ano. Ao longo do

das realizadoras da obra.

ano letivo, fizeram-se visitas ao Mosteiro, à Vila e à antiga
cerca conventual, atribuíram-se os crachás de heróis e
distribuíram-se, nas próprias escolas, os diplomas finais a
todas as crianças. A iniciativa encerrou com a exposição
das árvores genealógicas das famílias dos “heróis” na Biblioteca Municipal José Travaços dos Santos. O programa,
recorde-se, é realizado em parceria com MINOM (Núcleo
para a Nova Museologia) e pretende suscitar o interesse
pelo património junto dos jovens em idade escolar.
O MCCB juntou ainda avós e crianças das instituições

COMUNIDADE E EDUCAÇÃO
O MCCB procura a promoção permanente de iniciativas
com várias instituições concelhias e com o público geral,
no sentido de promover o nosso património cultural.
Para os mais jovens, o MCCB dinamiza um programa

concelhias (IPSS’s e jardins de infância privados) num
encontro a que se deu o nome “Conta-me um Conto”,
no contexto da Comemoração do Dia Mundial dos Avós.
Cada associação apresentou publicamente uma história previamente ensaiada. A iniciativa incluiu ainda a
presença do ator Pedro Oliveira (“O Nariz” – Teatro de
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grupo) que interpretou algumas histórias tradicionais.
PATRIMÓNIO ‒ CONHECIMENTO E INVESTIGAÇÃO
Em março de 2017, o Município da Batalha, através do
MCCB inaugurou a Exposição “18 de Março – Dia da Criação do Concelho da Batalha”. A mostra destacou, através
de diversos documentos históricos, a atribuição da autonomia municipal, conferida por D. Manuel I à Batalha, a 18
de março de 1500. Regista-se ainda a perda e recuperação do concelho, no século XIX, fruto das imposições administrativas nacionais e da determinação da população
local.

todos os visitantes. No serão da Noite dos Museus, houve
música e contos tradicionais protagonizado por contadores e músicos do grupo de teatro “O Nariz”.
Jornadas Europeias do Património ‒ “O Património aqui
ao lado, desenhado": oficina de diário gráfico

O MCCB associou-se à iniciativa com uma atividade que
desafiou os participantes a observar e a contemplar o
património da Batalha. O ilustrador José Carlos Mendes
orientou uma oficina de desenho, partilhando as principais técnicas utilizadas pelos urban sketchers na produção dos seus diários gráficos. Depois de aprendidas
as técnicas essenciais, no MCCB, o grupo participante seguiu para junto do Mosteiro da Batalha, onde, aí,
pôde desenhar o monumento e o movimento de pessoas em seu torno.
Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

Em 2017, o tema escolhido pelo ICOMOS foi o PatrimóA exposição teve lugar no Posto de Turismo da Batalha,

nio Cultural e Turismo Sustentável. Para celebrar esta

compondo-se de painéis ilustrativos e de vitrines, nas

efeméride, o MCCB promoveu o percurso pedestre “Ca-

quais se destaca o livro das Ordenações Manuelinas (sec.

minho-de-ferro mineiro do Lena”, numa modalidade en-

XVI), bem como os primeiros Códigos de Posturas munici-

cenada cujos atores vieram do Agrupamento de Esco-

pais. Os painéis seguiram, depois, para a biblioteca esco-

las. A exploração do carvão e a construção da linha de

lar, na sede do Agrupamento de Escolas.

caminho de ferro foram os temas das representações

O MCCB deu continuidade aos Ciclos de Tertúlias, tendo

teatrais dos alunos do curso de Turismo.

sido convidados Bruno Gaspar (ilustrador), Cristina No-

No ano anterior, foi a temática do Património do Des-

bre (professora e investigadora), António Luís Ferreira

porto que ditou uma iniciativa realizada em colabora-

(historiador de arte), Catarina Barreira (professora e in-

ção com o Mosteiro da Batalha, desafiando a comuni-

vestigadora) e José Alberto Sardinha (etnomusicólogo).

dade a “mexer-se”, numa caminhada orientada pela

As viagens pela Alta Estremadura, a obra de Afonso Lo-

antiga cerca conventual do monumento.

pes Vieira, a arte renascentista, as gárgulas do Mosteiro
da Batalha e o instrumentário tradicional da Alta Estremadura foram os temas norteadores das conversas e
da interação entre os participantes.
No Outono de 2016, o MCCB dinamizou uma caminhada histórica e fotográfica que reviveu a antiga cerca
conventual do Mosteiro da Batalha. Nesta iniciativa, colaboraram Pedro Redol, técnico superior do Mosteiro,
com investigação em torno da cerca conventual, para
a contextualização da época dos frades dominicanos,
e Maria Kowalski, fotógrafa e docente, nas orientações
técnicas e de enquadramento fotográfico.
DATAS COMEMORATIVAS
Dia Internacional dos Museus

Subordinado ao tema "Museus e histórias controversas:
dizer o indizível em museus", definido pelo ICOM (Conselho Internacional dos Museus), o MCCB celebrou, em
2017, o Dia Mundial dos Museus com entradas gratuitas a

Dia Mundial do Turismo

Subordinada ao tema “Turismo para Todos”, a data (27
de Setembro) foi assinalada com uma aula dirigida aos
alunos do curso Profissional de Técnico de Turismo Ambiental e Rural, do Agrupamento de Escolas da Batalha,
dirigida por Ana Garcia, dirigente da Accessible Portugal,
associação que promove o turismo acessível para todos.
A iniciativa teve lugar no Posto de Turismo. Ainda neste
dia, foram convidados os utentes de todas as IPSS’s do
concelho para uma visita especial ao Mosteiro de Santa
Maria da Vitória.
Em 2017, o dia assinalou-se com entradas gratuitas
neste equipamento cultural.
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PEÇA EM DESTAQUE

ARMAS E BANDEIRA DA VILA DA BATALHA
A Associação dos Arqueólogos Portugueses elaborou o

de S. Jorge é curioso referir que não são explícitas as

seguinte parecer sobre as armas e bandeira da vila da

informações sobre ter-lhe sido dedicada a Ermida que

Batalha: “De prata com uma Cruz de S. Jorge de verme-

tem o seu nome e está no campo onde se travou a

lho firmada nos bordos, carregada pela imagem de Nos-

decisiva batalha. Nuno Álvares teria mandado construir

sa Senhora da Vitória com um menino ao colo vestidos

o histórico templo apenas em honra de Nossa Senhora

de azul com mantos de prata e resplendores de ouro.

ou em honra de Nossa Senhora e S. Jorge. É pano para

A cruz acantonada por duas cruzes da milícia de Avis

mangas e dará azo a um estudo aturado.

de verde e por duas cruzes do timbre de Nuno Álvares,

As cruzes da milícia de Avis evocam o Rei D. João I, que

de vermelho. Coroa mural de prata de quatro torres.

foi Mestre da Ordem de Avis e com esta designação

Bandeira vermelha”. É esta a descrição oficial publica-

tantas vezes gratamente recordado pelo Povo Portu-

da na “Enciclopédia Portuguesa-Brasileira”, anos 40 do

guês. D. João I mandou construir o monumento que deu

século XX.

origem à povoação que hoje é a Vila da Batalha, povoa-

Compreende-se facilmente a simbologia da pedra de

ção que o Rei também estrutura pouco a pouco por di-

armas da vila da Batalha. Centrada em Nossa Senhora,

versas disposições, como a criação da sua Feira Franca

na sua invocação da Vitória, a quem D. João I pedira a

ou a do seu Hospital ou da fixação dos seus habitantes.

intercessão na batalha real travada em 14 de Agosto de

As cruzes do timbre de D. Nuno Álvares Pereira recor-

1385, orago do monumento que o Rei manda construir

dam o Condestável que torna possível a vitória nos

em agradecimento à Virgem a evocar e a comemorar a

campos de S. Jorge. Sem a sua táctica, formação das

vitória das armas portuguesas e orago também do pri-

nossas forças em quadrado e covas-de-lobo a cortar o

mitivo templo batalhino (Santa Maria-a-velha). A cruz de

terreno que o inimigo tinha de pisar, como se venceria

S. Jorge, em que assenta a imagem da Virgem (na invo-

a multidão, várias vezes superior em número à nossa,

cação da Vitória tem o menino ao colo) evoca um outro

dos guerreiros inimigos?

intercessor a quem recorreram os nossos antepassados,
santo de existência nebulosa e fabulosa. E a respeito

José Travaços dos Santos
Etnógrafo e investigador
Texto segue a grafia do antigo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.

7

8

Boletim nº5 | Migrações
ENTREVISTA A JOÃO NETO ‒ PRESIDENTE DA APOM

OS MUSEUS DEVEM DEDICAR ESPECIAL ATENÇÃO AO PATRIMÓNIO INDUSTRIAL E TÉCNICO
Dirige o Museu da Farmácia. Pela experiência que regista ao nível da gestão e direção museológica, qual a
avaliação que efetua sobre a vitalidade e dinâmica dos
museus portugueses?
Os Museus em Portugal, ao longo dos últimos 30 anos
têm potenciado um enorme capital cultural sustentado
(na larga maioria dos Museus) em excelentes práticas
museológicas, que têm em muito contribuído para o desenvolvimento do conhecimento, da conservação – reabilitação e promoção do património cultural (material e
imaterial), da coesão cultural do nosso país, da economia, mas sobretudo têm permitido uma maior qualificação social e individual dos portugueses.
Embora exista um ambiente adverso no financiamento
dos Museus, estes não se têm confinado à imobilidade,
mas sim à reinvenção e renovação da sua missão, numa
atitude ativa no questionar e interpretar o passado e o
presente da humanidade, desenvolvendo e inovando

quaisquer especificidades museológicas, poderei dizer
que a APOM tem sido uma instituição que procurou, procura e procurará estar atenta aos reais problemas dos
museus assim como dos seus profissionais. No panorama

formas de expor/partilhar bens de intenso valor cultural.

atual da museologia nacional, consideramos que a APOM

Que critérios aponta a APOM como essenciais para dis-

diversas gerações de museólogos. Em termos museoló-

tinguir os melhores museus portugueses?
Conforme o regulamento dos Prémio APOM, os critérios
essenciais que levam à distinção do melhor museu português, visam reconhecer o melhor desempenho profissional e museológico dentro das atividades na área da
museologia, nomeadamente na constituição de coleções
representativas da identidade local, regional ou nacional.
Por outro lado uma instituição museológica candidata
ao Prémio de Melhor Museu tem, necessariamente, de
contribuir, através da investigação, para o avanço do
conhecimento da museologia e das áreas científicas representadas pelas suas coleções. De igual modo deverá
cooperar, através da sua atividade, para o desenvolvimento social e equilíbrio ambiental, promovendo a educação, a formação e sobretudo o conhecimento histórico,
científico e cultural. Estes valores patrimoniais incluem
diferentes grupos sociais em todas as faixas etárias.
Por último, um dos critérios principais considerado na
atribuição deste prémio, prende-se com o funcionamento do museu que obrigatoriamente terá de conter
os espaços necessários ao desenvolvimento das fun-

tem um historial importante e muito reconhecido pelas
gicos, os museus portugueses são tão distintos como os
seus congéneres europeus e do resto do mundo; que seja
esta a mudança que justamente possamos destacar desde que os Prémios APOM têm sido atribuídos.
Olhando para um quadro mais recente e aos avanços e
retrocessos na gestão governamental para os assuntos
da cultura, como vão sendo cuidados os nossos museus
e o património nacional?
Este cenário, que muitos consideram catastrofista na
gestão atual de muitos museus, tem sido tendencialmente superado em boa medida graças ao empenho
e sentido de responsabilidade de dirigentes e conservadores de museus. Estes profissionais, mais as suas
equipas, realizam trabalhos e atividades de grande
qualidade, contrariando muitas vezes os impossíveis
em possíveis. Se o querer é poder, então os museus
portugueses têm demonstrado genericamente esta
causa e efeito. Atrevo-me a dizer que são, talvez, as
instituições culturais que mais fazem, com o pouco
dinheiro disponível. Os sucessivos governos de Portu-

ções museológicas e à sua gestão.

gal, conhecem esta realidade mas estão longe de sa-

Passados mais de cinquenta anos da criação da APOM, que

museus. A APOM vem alertando junto do poder políti-

mudanças destaca no panorama museológico nacional?
Na realidade as mudanças são muitas e variadas. Poderia dar diferentes exemplos para evidenciar esta ou outra
mudança mais significativa. Num todo, e sem recorrer a

ber a força obreira despendida pelos profissionais de
co, através das audiências realizadas periodicamente
na Assembleia da Republica, que é urgente mudar as
políticas culturais no que concerne ao trabalho e reconhecimento realizados museologicamente em Por-
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tugal. Os museus nacionais, de variadíssimas tutelas

Creio que não. Em matéria de acessibilidades a APOM

(Ministério da Cultura, Autarquias, Fundações, Univer-

tem consciência que os museus melhoraram muito nos

sitários, Empresas, Associações e Clubes Desportivos),

últimos anos com a instituição de conteúdos e equipa-

são instituições cada vez mais viradas para satisfazer

mentos apropriados para os portadores de deficiência.

a progressiva procura cultural do turismo internacional.

Cremos também que é um trabalho de geração e, como

Neste enquadramento, a APOM defende que o museu

tal, irá ser uma preocupação prolongada no tempo. A

é, por excelência, um centro de conhecimento onde o

título de exemplo, poderemos dizer que através dos

trabalho de gestão é elementar para dignificar o nosso

prémios anuais da APOM, têm sido reconhecidos im-

país aquém e além-fronteiras. Neste contexto a ges-

portantes trabalhos a este nível, levado a efeito pela

tão governamental tem que ter, obrigatoriamente, uma

maioria dos museus portugueses.

responsabilidade acrescida.

O tema das migrações e a recente crise dos refugiados

Apesar das restrições orçamentais sentidas, continuam a

estão na ordem das prioridades sociais. Estarão os mu-

nascer novos museus locais. Como avalia esta tendência?

seus e os seus técnicos preparados para estes novos

É talvez o melhor testemunho para justificar o referi-

desafios identitários?

do empenho e trabalho de muitos profissionais. Neste

Terão que estar. Estes temas têm sido ao longo da his-

caso consideramos, tanto os que trabalham direta ou

tória pilares das grandes crises políticas, religiosas e

indiretamente nos museus ou para os museus. A APOM

sociais. De outra maneira poderei dizer que em todo o

tem avaliado esta tendência como positiva desde que

mundo há museus que abordam este tema controver-

sejam museus que não comprometam o seu funciona-

so das migrações e refugiados. Não vejo que possamos

mento e, portanto, sejam sustentáveis como institui-

estar de outra forma que não seja compreender e res-

ções ao serviço de todos os públicos. Há que reconhe-

peitar os povos ou cidadãos que, apesar dos conflitos

cer mérito e até excelência em museus tão novos como

sociais que vivem ou viveram, são tão merecedores de

inovadores. Uma corrente que os museus locais têm

um estatuto cultural idêntico ao nosso. Os museus são,

conseguido transmitir de diferentes formas e conteú-

em princípio, lugares que devem sentir, pela inclusão,

dos museológicos. Neste panorama, poderemos afir-

direito ao afeto.

mar que APOM tem sido sensível.

Como vê o percurso do MCCB e a ligação que vem sen-

Em entrevista à 3ª edição deste Boletim, Mário Mouti-

do construída, ainda antes da execução física do mu-

nho, da Universidade Lusófona, afirmou que os museus

seu, com a comunidade onde está inserido?

municipais “fazem uma museologia mais perto dos pro-

Pelas frequentes e boas notícias que nos chegam, creio

blemas reais das comunidades”. Que papéis prevale-

que o MCCB está no bom caminho. É um museu pre-

cem nestes museus e de que forma as comunidades se

miado pela APOM em diferentes categorias. Venceu o

sentem mais envolvidas?

Prémio de Melhor Museu Português, em 2012. No ano

É um ponto de vista que a APOM tem que respeitar. Na

seguinte foi distinguido internacionalmente com o Pré-

nossa opinião consideramos que a nível local, a mu-

mio Kenneth Hudson atribuído pelo Fórum Europeu dos

seologia portuguesa avançou muito nos últimos anos.

Museus. Estes bons exemplos, servem para sustentar

O surgimento de novos museus locais, um pouco por

a força e a importância do MCCB. Um museu (qualquer

todo país, poderá ir ao encontro mais proximamente

que seja), não poderá ser visto apenas como uma insti-

dos problemas reais das comunidades mas, por certo,

tuição geradora de prémios.

espelhará muitas soluções para essas mesmas comuni-

É certo. Mas quando um museu é sucessivamente dis-

dades, preservando e transmitindo memória e conhe-

tinguido como tem sido o MCCB, é sinal que está vivo,

cimento para uma geração cada vez mais confrontada

dinâmico e com bons projetos museológicos.

com um futuro cada vez mais global e tecnológico.

O Município da Batalha, tem que estar obrigatoriamente or-

O Município da Batalha apostou na criação de um museu de comunidade, acessível a todas pessoas. Considera
que as matérias relativas à inclusão dos espaços físicos e
a apropriação dos conteúdos em equipamentos como os
museus são hoje preocupações transversais dos decisores?

gulhoso pelo seu museu, porque estamos na presença de
uma instituição onde o trabalho desenvolvido é de qualidade em prol do desenvolvimento da comunidade e, simultaneamente, da cultura universal. A APOM deseja os maiores
sucessos a todos os colegas que trabalham no MCCB.
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ESTREMENHOS NA ÍNDIA E BASCOS NA BATALHA EM 1582
nha, mercadores e nobres, com interesses na região
de Leiria, assim como de leirienses, batalhenses, portomosenses e oureenses, entre outros, dispersos pelas
colónias do antigo Império português.
DOCUMENTO
1582 Novembro, 19, Lisboa – Quitação dada por Pêro
Gomes de Segura, procurador de António Gomes de
Segura, seu irmão, morador na Quinta da Golpilheira,
de Luísa Castanho, sua mãe, e de Maria da Conceição,
moradores em Leiria, relativamente aos bens que Diogo
Castanho, filho de Diogo Castanho, irmão e cunhado dos
constituintes, falecido na Índia, deixara, no valor de 263
xerafins remetidos ao reino em 253 xarafins empregados em três quintais e uma arroba de cravo em bruto.
Torre do Tombo – Arquivo Distrital de Lisboa – Cartório
Notarial 15A de Lisboa, livro 51, fls. 154v-156v. (Muito
agradeço ao Dr. Pedro Pinto a notícia deste interessante
documento).
"Saybam quantos este estromento de quitação virem que no
ano do nacimento de noso senhor Jhesus Christo de mill e
quinhentos e oytenta e dous aos dezanove dias do mes de
Documento relativo à herança de Diogo Castanho.

No ano de 1582, conforme documento que se publica
agora, chegou à Batalha a notícia da morte, na Índia, de
Diogo Castanho, solteiro. Este era filho de Diogo Castanho
e de Maria Nunes e irmão de Luísa Castanho e de Maria
da Conceição, residentes em Leiria. Entre os demais familiares do defunto estavam António Gomes de Segura,
morador na Quinta da Golpilheira, e Pêro Gomes de Segura. Todos eles eram herdeiros dos bens deixados, em
Goa, por Diogo Castanho. O património por ele legado e
alvo de pagamento, em Lisboa, traduziu-se na quantia de
263 xarafins, moeda corrente então na Índia portuguesa.
Descontados os custos do envio para Lisboa, foram entregues ao procurador dos herdeiros de Diogo Castanho três
quintais e uma arroba de cravo em bruto, cerca de 162kg
sensivelmente, avaliada em 253 xarafins.
Esta é uma história breve de gentes da Batalha e de
Leiria: a história da família Castanho, com membros
seus emigrados na Índia, com a qual se colaçaram por
casamento pessoas oriundas certamente da cidade
basca de Segura (Guipúzcoa). Um destes "de Segura",
como se referiu, habitava na Quinta da Golpelheira. Na
documentação histórica relativa à região da Alta Estremadura, de finais do século XVI e do primeiro terço do
XVII, encontramos várias notícias de gentes de Espa-

novembro na cidade de Lysboa no paço dos tabalyaes pareceo ahi pre // [Fl. 155] zente Pero Guomes de Segura morador
na cydade de Leiria por elle foi dito perdante mim tabeliam e
das testemunhas ao diante nomeadas que elle he procurador
de Antonio Guomes de Segura seu irmão, morador na sua
Quinta da Golpelheira, termo da cidade de Leiria, e de Luisa
Castanho sua may e de Maria da Conceição moradores na
dita cidade de Leiria, como loguo mostrou por hum publico
estromento de hua procuraçam bastante pera este caso que
era feita aos vinte e quatro dias do mes de outubro do ano
prezente de oytenta e dous, que foi feita por Symão Alveres,
tabeliam publico na villa da Batalha que ao dyante hira trelada[da] e emcorporada nos trelados que desta nota sayrem. E
loguo por elle Pero Guomes de Segura foy dito que nas partes
da India faleceo hum Dioguo Castanho filho de Dioguo Castanho e de Maria Nunes que Deus tem moradores que forão
na cidade de Leiria, o qual Dioguo Castanho faleceo solteiro
e sua fazenda pertence a seus irmaos e cunhados. E nas partes da India fiquou certa fazenda em mão e poder de Mateus
Corea e dos erdeiros de Dioguo Alveres moradores na cidade
de Goa da partes da India. Dos quais Joam d'Aguiar cavaleiro
fidalguo da casa del Rei noso senhor e morador na cidade
de Goa harrecadou duzentos e sesemta xarafins por vertude
de huã procuraçam de Gaspar de Lemos que ele fez como
procurador bastante dos erdeiros do dito Dioguo Castanho. O
qual Joam d'Aguiar mandou a este reino e cidade de Lisboa
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duzentos e cinquoemta e tres xarafins empreguados em cra-

cidade de Leiria pello qual foi dito que elle não tinha duvida a

vo remetidas a Amrique Sebastiam morador nella, ha Junta

se emtreguar o dito cravo acima declarado ao dito Pero Guo-

d'Anunciada, o quall // [Fl. 155v] recebeo tres quintais e huã

mes de Segura, procurador dos sobreditos. E do dito cravo da

aroba de cravo bruto. O qual cravo elle Amrique Sebastiam

quitação ao dito senhor Joam d'Aguiar seu procurador e ao

o deu emtregou ao dito Pero Guomes de Segura aqui con-

dito Amrique Sebastiam e a todos seus bens e erdeiros deste

teudo, ho qual Pero Guomes conheceo e confesou peramte

dia pera todo sempre. E fazendo ho contrairo lhe paguara to-

mim tabeliam e das ditas testemunhas ter ya em si recebido

das as custas que se por yso fizerem ou receberem per todos

os ditos tres quintais e huã aroba de cravo como procura-

seus bens que obrigua. Em testemunho de verdade asim o

dor de suas costetointes. Do qual cravo da e de feito deu

outorguarão e mãodaram fazer este estromento e desta nota

plenissima e gerall quitação ao dito Joam d'Aguiar e ao dito

os treslados que comprirem que pedia e aceitou. Eu tabeliam

Amrique Sebastiam que lhe a emtregua fez e a todos seus

ho aceito em nome dos auzentes a quem toquar posa como

bens e erdeiros deste dia pera todo sempre. E promete e se

pessoa publica estipulante e aceitante. Testemunhas que fo-

obrigua elle Pero Guomes de Segura em nome de suas coste-

rão prezentes: Lazaro Lopes lavrador e Joam Fereira çapatei-

tuintes de não pedirem nem demandarem mais cousa alguã

ro moradores na cidade de Leiria que anbos diserão que bem

ao dito Joam d'Aguiar, nem ao dito Amrique Sebastiam por

conheciam ao dito Pero Guomes de Segura e ao dito Gaspar

rezão do dito cravo que tem recebido. E fazendo ho contrairo

de Lemos serem os proprios e estarem de prezentes. E Jeroni-

lhe paguarão todas as custas, despezas, perdas e danos que

mo Teixeira morador nesta cidade ao Castello. Eu Belchior de

se por yso fizerem ou receberem por todos hos bens de suas

Montalva tabeliam que ho esprevi e concertei. E [a]sy dise o

costetuintes que por vertude de sua procuração obrigua. E

dito Amrique Sebastiam que se contenta // [Fl. 156v] com as

que indo alguã pessoa contra esta quinta [sic] em parte ou

testemunhas e as reconhecia e avia por boas. Eu Belchior de

em todo não serão ouvidos com nenhuã aução ate primeiro

Montalvo tabeliam que ho esprevy.

depozitarem os ditos tres quintais e huã aroba de cravo na

(Assinaturas)

mão do dito Joam d'Agiar ou na do dito Amrique // [Fl. 156]

Pero Guomes de Segura

Sebastiam ou na de seu certo procurador sem darem fiança,

Anrique Sebastiam

nem fazerem outra nenhuã deligencia emquanto não fizerem

Gaspar de Lemos

o tal depozito [e] lhe sera deneguado toda audiemcia e aução

Lazaro + Lopes

e de nada sera ouvido. E asi estava presente o senhor Gaspar

Yoam x Ferreira"

de Lemos cunhado do dito Dioguo Castanho e morador na

Saul António Gomes
Coordenador Científico do Boletim do MCCB

Pormenor das assinaturas da quitação relativa ao pagamento em cravo da herança deixada por Diogo Castanho
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SEGUNDO CENTENÁRIO DO NASCIMENTO DE D. FERNANDO II O REI-ARTISTA E ARTISTA REI
(1816‒2016)

RECUPERAÇÃO DO MOSTEIRO DA BATALHA REAL

1

Fação-se diligencias para que a Batalha, esse monumento
pelo qual eu tenho uma especie de fanatismo não siga a sorte d’Alcobaça. Essas impressões porém se tornão cheias de
tristeza quando eu, enthusiata exaltado por tudo quanto pertence às bellas artes e monumentos, vejo o lastimoso estado
das outrora bellas edificações dos antigos reis de Portugal.2
Só se pode reconhecer verdadeiramente a intervenção
do Rei D. Fernando II no mosteiro da Batalha, depois de
se ter uma ideia da preservação dos monumentos em
Portugal e na Europa, antes dele.
Foi no reinado de D. João III (1521-1557) e até cerca de
metade do seu reinado (c. 1530) que as obras do mosteiro, sofreram uma paralisação em consequência da
transferência dos obreiros especializados para o Mosteiros de Belém e Convento de Tomar. «Nas centúrias seguintes, conforme testemunhas os elementos dispersos
de que dispomos, os monarcas atribuíram sucessivas
rendas ao mosteiro destinadas ao sustento dos religiosos, mas também à realização de pequenas obras de
emergência para que este permanecesse habitável».3
Não nos parece que tenham sido feitas obras, já que
«no anno de 1540; no qual anno achámos que, pedindo-se ao Papa Paulo III licença para se venderem algumas das pratas e preciosos ornamentos, que o magnifico fundador tinha dado para ornato do templo e serviço
do culto religioso, se allegava como motivo desta suplica que chovia na igreja, capellas e crastas; que não
havia retabolos, que o choro [coro] estava damnificado
por muitas partes, e que se carecia de dormitório, livraria, enfermaria, hospedaria, &c.
Deferio o Santíssimo Padre a esta suplica […] se resolvêrão em separar alguns dos mais ricos ornamentos, e
muitas peças de prata de mais de oitocentos marcos de
peso4 para se venderem, e do seu producto se comprarem bens de raiz, com cujo rendimento se acudisse aos
reparos e fabrica da igreja e mosteiro.
Mas nem por isso se aumentou então cousa alguma,
ao edifício, e só no anno de 1551, vendidos com as necessarias licenças, e com certas condições, os fóros da
capella do Infante D. João (filho do Senhor D. João I [...] e
ajudando el-Rei D. João III com 100$000 réis cada ano de
1 “Mosteiro da Batalha Real” e não de “Santa Maria da Victória” Já que
esta designação nem sequer existia no tempo de D. João I. Diz o Professor
Saul António Gomes, in “A Batalha Real”, Fundação Batalha de Aljubarrota, 2007, p. 9-10 «Batalha Real, foi de facto, o nome por que a conheceram os seus contemporâneos, aqueles que a travaram e venceram» .
2 REI D. FERNANDO II carta a Rodrigo da Fonseca Magalhães. 19.IV.1852,
col. J. M. Almarjão. (Carta pertencente ao meu saudoso amigo alfarrabista Visconde de Almarjão, da Livraria Histórica e Ultramarina). (publicado
in TEIXEIRA, José, In D. Fernando II Rei-Artista, Artista-Rei, Fundação da
Casa de Bragança, Lisboa, 1986, p. 291.)
3 O Restauro do Mosteiro da Batalha, Pedreiras Histórias, Estaleiro de Obras
e Mestres Canteiros, de Clara Moura Soares, ed. Magno, Leiria, 2001, p. 57.
4 Um marco vale 8 onças, a onça vale 0,28689 Kg. 800 marcos serão 183,6 Kg.

Retrato do Príncipe D. Fernando II, Saxe-Coburgo-Gotha.
Litografia de Sendim 1836, ano em que visitou a Batalha

sua fazenda, se edificou o grande dormitório do nascente,
que, fechando por aquele lado a quadra do mosteiro.»5
Refere ainda o Cardeal Saraiva que «No anno de 1574
mandou o Senhor D. Sebastião dar para ajuda de se
acabar a capella dos Reis (imperfeita) 400$000 réis
annuais pela caza da India, imposto no contracto da
pimenta. O contracto durou cinco anos, mas nada se
pagou daquela pensão.»6
Quando D. João IV em 1653, visitou o Mosteiro achou-o:
«todo arruinado, (…) por falta de fabrica, por haver parado a consignação das rendas de uma Igreja que lhe
estava applicada, que que se se lhe não acodir com remedio mais prompto, virá brevemente a ser irremediavel o reparo, sendo muito para sentir que um edifício tão
magnifico, depois dos depósitos dos corpos de tantos e
tão grandes reis e seus Filhos, se possa arruinar de todo
por falta que ainda agora poderá ter fácil remedio”, pelo
que determinava que, até 1659, o Convento recebesse
mil cruzados por ano para as obras a realizar.»7
Numa deliberação «de 17.IV.1611, do corregedor da Comarca de Leiria, Lcd.º Gonçalo Pires Vinhato «determina
pena de prisão com dois mil reais de multa a todos os que
atirassem com pelouros ou munições de espingarda a gralhas e pombas pousadas nos coruchéus, tectos e cimalhas
do Mosteiro. Donde advinha muita vidraça partida, com
natural prejuízo para se reporem os vitrais danificados.
A decisão foi apregoada na praça da vila, num domingo,
5 Saraiva, Cardeal, (D. Francisco de S. Luiz), Obras Completas, Imp. Nacional, Lisboa, tomo I, p. 305).
6 Ibidem, p. 306.
7 Ibidem, cap. IX, p. 216. Colhido em Vésperas Batalhinas Estudo de
Hitória e Arte, de Saul António Gomes, ed. Magno, Leiria, 1997, p. 216.
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8.V.1611, quando muita cópia de gente saía da missa.»8

de 1790, de uma efémera Comission des Monuments

Numa nova deliberação de «6.V.1791 e de uma pos-

que não conseguiu sobreviver ao ambiente de descon-

tura da autarquia da Batalha de 14.V.1791, se colhe a

fiança da época».12

notícia de um grupo de rapazes da vila terem ido: “à

O espírito nacionalista francês, viria a ter um novo in-

portaria da ygreja deste Comvento de Sam Domingos

cremento com o restauro da monarquia com Louis-Phi-

e lansaram abayxo hum dos apostolos fazendo ce em

lippe, em 1830, fundamental para o fortalecimento da

migalhas”. O que era corrente pois que: “os rapazes [e

nova consciência patrimonial, conduziu à consolidação

raparigas] desta villa tomaon todos os dias por emproe-

de um esquema burocrático organizado de proteção

za despedirem pedradas as portarias vidrasas e a todo

e salvaguarda do património artístico nacional, o qual

o mais Jdefisio do referido Comvento e Jgreja com grave

passou pela criação em Outubro do mesmo ano, do car-

prejuizo deste e dos relegiozos e de toda a sua familia”,

go de Inspecteur Général des Monuments Historiques,

o que nascia de “que os Pais e Mãis de familias nam

sob os auspícios do historiador e Ministro do Interior,

dam aquela Educaçam que deuem a seus filhos, Netos

François Guizot (1787-1874), o qual nomeou Ludovic

e fameliares, nam os castigam nem os repriendem”.9

Vitet (1802-1873) para primeiro inspector.»13

Não nos admiremos do comportamento da juventude ba-

Vimos que a França dá em 1789 o «primeiro grande

talhense, os próprios frades, não se portavam melhor. O

passo na estruturação de uma política de conservação

Marquês da Fronteira e Alorna regista em 1824, nas suas

do património histórico monumental».14

“Memórias”, quando visitou o mosteiro guiado pelo Car-

Mas seria necessário esperar por 1840, ano em que

deal Saraiva (D. Fr. Francisco de S. Luiz Saraiva, quando

«Viollet-le-Duc foi encarregue do restauro da Igreja de

este ali esteve detido devido às suas ideias liberais.

Madeleine de Vézelay, o primeiro caso de restauro mo-

«O Bispo Conde promptificou-se logo a mostrar, em de-

numental francês desenvolvido à luz das novas teorias

talhe, a egreja, o que muito entreteve a boa e espiri-

restauracionistas da unidade de estilo.15

tuosa Condessa de Alva que, examinando uns bustos

Em Portugal Almeida Garrett em 1825 cantava desta for-

numa das cimalhas das capellas imperfeitas e gabando

ma «o infortúnio em que caíra o mosteiro dos Jerónimos:

a cabeça dum delles, um dos frades, querendo fazer-se

Junto da Torre antiga e veneranda

amavel e delicado, subiu por uma escada, sem que nós

— Hoje tam profanado monumento

o vissemos, degolou o busto e veiu, cheio de prazer,

Das glórias de Manoel, âncora desce».

trazer a cabeça á Condessa, dizendo-lhe que a aceitasse, como uma recordação do convento da Batalha».10
A Condessa acabaria por devolver a cabeça para que
fosse colocada no mesmo lugar.
Comportamentos idênticos regista também Mouzinho
de Albuquerque, nas suas “Memorias Ineditas”: «Havia
muitos annos que os religiosos possuidores do mosteiro
não empregavam meios nem cuidados convenientes e
convenientemente dirigidos para a sua conservação, e
até contribuiam por vezes elles mesmos para a degradação mais prompta das suas diversas partes. Assim,
por exemplo, consentiam que dos quadros transparentes das janellas se destacassem e levassem algumas
partes, e particularmente cabeças com que chegaram
a brindar elles proprios alguns viajantes.»11
Como acabamos de ver, não havia praticamente qualquer cuidado na preservação dos monumentos nacionais, na Europa, a situação não era diferente, foi com o
advento da Revolução Francesa em 1789, que se deu o
«primeiro grande passo na estruturação de uma política de conservação do património histórico monumental
em França, […] conduziu à criação, em 16 de Dezembro
8 Ibidem, cap. IX, p. 216. Colhido em Vésperas Batalhinas Estudo de
Hitória e Arte, de Saul António Gomes, ed. Magno, Leiria, 1997, p. 216.
9 Saul Gomes, ibidem. p. 218.
10 Memórias do Marquês de Fronteira e d’Alorna, Coimbra, Imprensa da
Universidade, 1928, Parte II – 1818-1824, p. 438-439.
11 ALBUQUERQUE, Luiz da Silva Mouzinho de, In Memoria Inedita Acerca do
Edificio Monumental da Batalha, Typographia Leiriense, Leiria, 1854, p. 19.

Seguindo os mesmos apelos, encontramos em 1830,
Alexandre Herculano nas colunas de O Panorama, a lutar contra o lastimoso estado dos nossos monumentos:
— «É contra o espirito destruidor d’esta geração que
ora vive, que erguemos a voz: ergue-la-hemos a favor
dos monumentos da historia, da arte, e da gloria nacional, que todos os dias vemos desabar em ruinas.»16 No
ano seguinte prosseguia o historiador: — «O grito de indignação, que soltámos há tempos contra o vandalismo
desta epocha, acho echo, por varias partes do reino,
em corações ainda portuguezes.»17
Garrett na 4.ª edição do poema Camões, que saiu em
1854, volta a comentar os versos condenatórios, tecendo elogios pelo que entretanto se fizera: «A egreja de
Belem limpou-se emtanto, e se pozeram vidros de cor em
duas janelas, graças ao amorável e ilustrado zêlo de S. M.
El-rei D. Fernando, a quem já tanto devem as artes e os
monumentos de Portugal.»18
12 Marie- Anne SIRE, La France du Patrimoine. Les choix de la mémoire.
Paris. Découvertes Gallimard. 1996, p. 18. (Colhido in Soares, op. cit. p. 37).
13 Cf. François CHOAY, op. Cit., p. 109. (Colhido em Soares, p. 37).
14 Clara, Ibidem p. 37.
15 Antes da consolidação da teoria violletiana do restauro em unidade
de estilo, Ludovic Vitet e Prósper Mérimée, entre 1830 e 1840, como
Inspecteurs Genérales des Monuments Historiques, já haviam definido
alguns princípios cautelosos.
16 HERCULANO, Alexandre, in O Panorama, Vol. II, Lisboa, 1838, p. 267.
17 Ibidem, Vol. III, p. 44.
18 Almeida Garrett, Obras Completas, Vol. IV, “Camões”, Lisboa, 1904, p. 126.
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Esse pioneirismo nacional, deve-se ao D. Fernando II

des e outro de Pintura:» […]19.

(príncipe de Saxe-Coburgo-Gotha), natural de Viena,

Em 22.11.1836 «estivera em Leiria, e, acompanhado

onde nasceu a dia 29 de Outubro de 1816, que viria a

do embaidor extraordinário da corte belga em Lisboa,

casar em 9 de Abril de 1836 com D. Maria II. As suas
«directrizes dos interesses culturais do rei D. Fernando
foram imediatamente apontadas mal chegou a Portugal. A conturbada vida política, o exacerbamento emocional colado à volta de grandes questões nacionais não
formavam, porém, o clima mais propício à dedicação
e acompanhamento de assuntos no campo artístico e
de intervenção no abandonado património. Também a
sua idade juvenil não fornecia, à partida, crédito, para

barão de Deskiau, e do arcebispo da diocese, propôs-se
visitar a Livraria do convento, onde se entreteve uma
hora a examinar algumas curiosidades, fazer grande
apreço das obras que mereciam ser apreciadas, manifestando muito gosto e interesse pelas sciencias”.20
«Esta deslocação aproveitou-a o ainda príncipe consorte
para fazer visitas a monumentos, como aconteceu com
a do mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha.
Uma vez no monumento, analisou-o minuciosamente

que, na bagagem das preocupações, acolhesse estofo

‘desde os mais baixos pavimentos até a própria cobertu-

e responsabilidade, susceptíveis de abanar males en-

ra’, e ficou deslumbrado com a magnificência da obra.21

raizados. Todavia, logo em 1836, dois factos bem po-

«A cruzada para a salvaguarda do património começou

derão equacionar a actividade subsequente do marido

então, e o orçamento, a instâncias de D. Fernando II,

da rainha, os quais denotam sensibilidade, que se de-

incluiu verba para o início dos primeiros restauros da

seja empenhar, e estilo de actuação, que passava pelo

Batalha,22 ‘esse monumento pelo qual eu tenho uma

contacto directo e observação detalhada das situações

especie de fanatismo’23; determinou-se, depois, fica-

existentes e dos problemas a resolver.

rem os trabalhos a cargo da Direcção das Obras Públi-

«Em Agosto, mês da visita de D. Fernando a Mafra, o
Ministro do Reino fez sair a portaria que impunha a
criação de uma Biblioteca Pública em cada capital de
província, a fim de pôr em salvaguarda as Livrarias e os
Manuscritos pertencentes aos conventos, recentemente extintos; instituído era ainda um Gabinete de Rarida-

Batalha by James Holland, oil on canvas

19 D. Fernando, Ibidem. p. 293
20 Diário do Governo, 26.VII.1836. (Recolhido em D. Fernando II, p. 292)
e El-Rei D. Fernando II, p. 12
21 Arquivo da Administração da Casa de Bragança, 982-1-12. Cópia do
ofício do recebedor da Casa de Bragança em Barcelos, Joaquim António
Paes Villas Boas, 26.XI.1855.
22 ALBUQUERQUE Op. Cit. p. 22.
23 D. Fernando, ibidem p. 294.
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cas da Divisão do Centro.

intenção, a que as obras da catedral de Colónia,

Luíz Mouzinho de Albuquerque, inspector-geral das Obras

igualmente incompleta, teriam emprestado algum

Públicas, no seu relatório anual apontou que ‘No último

entusiasmo, acabou por não ter desenvolvimento.30

orçamento foram votados dous contos de réis para a
conservação e reparo do primeiro destes Monumentos
(Batalha) e necessitava que continuasse a ser afecto
quantitativo idêntico para o assegurar dos trabalhos
delicados, que exigiam contrato de artífices com certa
especialização. […]
Nesse ano, contagiado pela perseverança do rei D. Fernando, o director das obras congratulava-se por se ter
arrancado às ruínas outro monumento histórico, e descreveu as importantes obras aí desenvolvidas: ‘Foi alli renovada toda a cobertura exterior e toda a parte arruinada
dos madeiramentos, e completamente envidraçadas todas as janellas, por onde a agua penetrava no edifício’.24
Rachinsky pôde regozijar-se, em 1843, que os dois contos de réis anuais destinados aos restauros tivessem já
proporcionado resultados consideráveis para dotação
tão reduzida.25
Não ficou por aquela formalidade a atenção dispensada
ao mosteiro, pois a vigilância e apoio que exerceu pode
ser confirmada ao longo dos anos. Em 1852, em carta
a Rodrigo da Fonseca Magalhães, lamentava-se, sentidamente, do inqualificável estado de coisas que recriminou: ‘confesso que passei lá umas horas d’amargura,
porque me pareceu achar hoje o edificio em peior estado de que quando lá passei no anno passado’.26 Na visita que fizera em Maio de 1851, no regresso de Coimbra,
[…] registara a quantidade de virais existente na Casa do
Capítulo e ‘hoje achei só a parte superior’. O desânimo
não poderia ser mais profundo e acusava a deplorável
situação como fruto da ‘indifferença e falta d’inspecção’.
Determinado, aconselhava a que o superintendente das
obras deveria ser alguém que nelas estivesse empenhado
e não o médico da terra, o qual, ‘vendo o meu péssimo humor
me confessou que tinha pedido o logar porque não podia só viver
do que lhe rendia a sua profissão’.27 ‒ sinceridade despudorada do clínico que escandalizava e alarmava a D. Fernando,
e que este transmitia a seus filhos. D. Pedro V anotou em
tom mordaz no Diario citado : as obras de conservação
28

são em certo ponto obras de destruição’.29

O médico, botânico e naturalista alemão Heinrich
Friedrich Link (1767-1851), escreveu no seu livro de
Notas, sem indicação de qualquer fonte, referindo-se
às Capelas Interrompidas: «De resto o edifício ainda
não está terminado, ter-se-á falado em acabar a obra
sob a actual Rainha [D. Maria I], grande amiga das igrejas e mosteiros, mas a empresa era muito cara».31
Os mosteiros dos Jerónimos e de Alcobaça mereceram também a visita de D. Fernando, e igualmente
clamou por novas medidas urgentes, «temos no paiz
tão poucos edificios, que não se devião deixar cahir
em terra alguns que ainda existem.
«O príncipe no seu precioso Diario de 1852, sugeria ao
Governo que utilizasse o edifício do mosteiro de Alcobaça, propondo que ali passasse a funcionar a escola de
restauro — novidade nunca então ouvida em Portugal.»32
D. Fernando foi sepultado no panteão dos reis e príncipes da Casa de Bragança, na igreja de S. Vicente de
Fora em Lisboa, que ele próprio mandou remodelar
nos fins de 1853. «acalentou a ideia de instalar o panteão nas Capelas Imperfeitas do mosteiro da Batalha,
mas com desgosto, não a pôde levar por diante».33
A revista O Occidente, ao falar deste panteão, refere:
– «Não diremos que é uma jazida soberba ou magestosa, não. A abobada é um pouco baixa para poder
competir com a magestade das capellas imperfeitas
da Batalha, que já deveriam estar acabadas para este
destino, se ellas não pertencessem a Portugal.»34
No “Mosteiro da Batalha Real” existe à saída do
claustro de D. Afonso V, um busto de D. Fernando II.
Ninguém advinha o motivo da sua presença, como
vimos deve-se-lhe o facto do mosteiro está de pé.
Merecia este ano, na passagem do 2.º Centenário do
seu nascimento, uma merecida homenagem e uma
lápide junto do busto elucidativa deste facto.
Adriano Luís Monteiro
Investigador e Bibliógrafo
Texto segue a grafia do antigo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.

D. Fernando II ainda chegou a pensar no acabamento
das capelas Imperfeitas, e, na aridez de competências,
propunha-se a contratar um arquitecto alemão. Esta
24 D. Fernando, ibidem p. 291.
25 RACZYNSKI, Comte A. Les Arts EN PORTUGAL, Paris, Jules Renouard
et Cie, Libraires-Éditeurs, Paris, 1846, p. 455. (Il n’en est pas de même
à Batalha ou 2 contos … consacrés chaque anné à des reparations, ont
amené déjà des résultats bien plus satisfaisans qu’on ne devrait l’espérer d’une aussi modiallocation.)
26 Carta de D. Fernando II a Rodrigo da Fonseca Magalhães, Leiria,
19.IV.1852. Ibidem.
27 Ibidem.
28 Biblioteca Nacional da Ajuda, D. Pedro V, Diário da viagem ao Norte,
1852, Ms. 54.XI-312, p. 25
29 Carta de D. Fernando a Rodrigo da Fonseca Magalhães, Leiria 19.IV.1852.

30 Carta de D. Fernando, ibidem.
31 LINK, Johann Heinrich Friedrich, in Notas de uma viagem a Portugal e
através de França e Espanha, Biblioteca Nacional, Lisboa, 2005, p. 174.
32 Carta a Rodrigo da Fonseca, ibidem.
33 D. Fernando, Ibidem, p, 348.
34 In O Occidente, 3.º ano, vol. III, n.º 52 de 15.II.1880, p. 30.
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O ENSINO DA ARTE DE MINAS E METALURGIA:

MUSEU DO INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO
O atual Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP)

gicos e os modelos de minas, entre os quais o modelo de

do Politécnico do Porto, é herdeiro de um importante

entivação em exposição no Museu da Batalha.

acervo de instrumentos e modelos científicos, da qual

No total foram encomendados vinte e seis modelos,

destacamos a coleção de Arte de Minas e Metalurgia.

entre fornos, aparelhos, lâmpadas de mineiro, ventila-

Com a criação do Museu do ISEP em 1999, esta cole-

dores e tromeles (Fig. 2 e 3). Os primeiros modelos che-

ção passou a estar acessível ao público ilustrando de

garam ao Porto em abril de 1889. Em março de 1890

forma clara o desenvolvimento tecnológico de século

chegou à escola uma outra caixa com a designação de

XIX, onde a componente experimental era um elemen-

“modelos de máquinas para extração do minério de ori-

to fundamental para a formação dos seus estudantes.

gem alemã” e uma última em setembro do mesmo ano,

Com a primeira reforma do ensino industrial em 1864,

transportando ferramentas.

surge o Instituto Industrial do Porto e, pela primeira vez, o
Curso de Condutores de Minas. Em 1866, em carta enviada pela Repartição de Minas para o diretor do Instituto, a
importância da criação do curso de Condutores de Minas
é destacada, assim como o papel destes profissionais no
desenvolvimento da indústria mineira em Portugal:
(…) Os condutores de minas são indispensáveis, não só como
auxiliares dos engenheiros empregados pelo Governo, mas principalmente como subdirectores de minas, de que há summa falta entre nós com grave prejuízo da industria mineira.(…)1

Fig. 2 e 3 – Modelo de bocardo californiano (nº inv.461OBJ) e
de modelo de crivo vibratório (nº inv.462OBJ), pertencentes
à coleção de Minas e Metalurgia do Museu do ISEP.

A seleção e aquisição dos materiais didáticos tinham
como base os programas das aulas teóricas da Escola Industrial do Porto, salientando-se sempre a boa
qualidade e a importância científica e pedagógica dos
exemplares que deviam compor os gabinetes e os laboratórios de ensino prático, durante várias décadas,
formando desta forma profissionais habilitados para
trabalhar nas diversas minas existentes no nosso país.

Fig. 1 – Retrato do Professor Manoel Rodrigues Miranda Júnior,
professor da 7ª cadeira – Arte de Minas, Docimásia e Metalurgia,
no Instituto Industrial do Porto.

Porém, o curso só teve um importante incremento no
ano letivo 1880-1881 com o investimento em material
didático adquirido na Alemanha, mais concretamente
em Freiberg à prestigiada Academia de Minas, situada
na Saxónia (Alemanha), sendo por isso um dos estabelecimentos universitários mais antigos da Europa
e uma fonte de conhecimento e desenvolvimento de
suma importância na área mineira.

Estes modelos estiveram em voga entre a segunda
metade de oitocentos e o Estado Novo, até que, após
décadas a bem da Nação, contingências resultantes da
própria evolução dos programas e de interesses estratégicos da tutela e das instituições por ela regidas, as relegaram para um plano secundário e para um desmerecimento que jamais terá encontrado substituto à altura.
Patrícia Costa
Responsável da Divisão de Documentação e Cultura
Instituto Superior de Engenharia do Porto, P. Porto.

No Instituto, a instalação do Gabinete de Arte de Minas
e Metalurgia ficou a cargo de Manoel Rodrigues Miranda
Júnior (fig. 1), professor da 7ª cadeira – Arte de Minas,
Docimásia e Metalurgia. Neste sentido, e pouco tempo
depois de iniciar as suas funções como professor, foi responsável pela aquisição desta vasta coleção de material
didático, a qual já incluía os modelos de fornos metalúr1 Carta enviada pelo Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, Direção do Comércio, Repartição de Minas, para o Diretor da Escola, em 27 de
novembro de 1866 (documento pertencente ao Arquivo Histórico do ISEP).
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Costa P., 2013. Mineralogia, geologia, metalurgia e arte de minas no ensino
industrial na cidade do Porto (1864-1974). Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra, 372 p. + anexos (Tese de doutoramento).
URL: http://hdl.handle.net/10316/23768
Costa P., Chaminé H.I., Brandão J.M. & Callapez P., 2010. A colecção de arte de
minas e metalurgia no Instituto Superior de Engenharia (Politécnico do Porto):
breve apontamento sobre a sua importância no ensino experimental. In: J.M.
Brandão, P.M. Callapez, Mateus O. P. & Castro (eds.), Colecções e Museus
de Geologia: Missão e Gestão, Edição MMGUC/CEHFCi, Coimbra, p. 183-187.
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O CRESCENTE MOVIMENTO MIGRATÓRIO E O PAPEL DOS MUSEUS
A actual crise dos refugiados faz parte de um quadro
maior, o dos movimentos migratórios. Os especialistas
nestas matérias alertam que este é um fenómeno global
e em crescimento, mas também cada vez mais diverso,
em termos de objectivos, complexidade e impacto1.
Em Setembro 2015, ao mesmo tempo que olhávamos
incrédulos para os milhares de pessoas que chegavam
à Europa à procura de refúgio e de uma vida melhor,
percebemos que esta mesma Europa não conseguiria traçar uma política comum para fazer face à situação. Passado um ano, em Setembro 2016, verifica-se uma crescente polarização nas sociedades europeias. Conforme
diz o filósofo Slavoj Žižek, temos por um lado os liberais
da esquerda que defendem que a Europa deveria abrir as
suas portas incondicionalmente e mostrar-se solidária; e,
por outro, temos os populistas anti-migração que dizem
que devemos proteger a nossa forma de viver e que os
estrangeiros deveriam resolver os seus próprios problemas2. Entre estes dois polos, e o que existe pelo meio,
surge uma questão premente: O que constutui “tolerância”? A aceitação incondicional, indiscutível, de qualquer
modo diferente de vida e práticas culturais? A imposição
de um modo de vida que oprime o que é diferente no “Outro”? E qual o papel dos museus nesta reflexão?
Em Novembro 2015 participei na conferência da Network of European Museum Organizations e questionei:
“Estaremos a falhar?”3. Muitos profissionais partilharam a sua preocupação em relação ao papel dos seus
museus no contexto da crise dos refugiados. Apesar
da maioria dos museus assumir a sua habitual postura
“neutra”, outros mostravam-se mais interessados em
agir e em tornar-se em pontos de encontro. Em espaços
onde se preserva a memória e se representa a identidade de um povo, os recém-chegados podem conhecer o
lugar que será a sua casa nova, a sua história e cultura;
os residentes podem conhecer este novo “outro”; e ambos os lados podem pensar em conjunto sobre o presente e a sociedade que pretendem construir no futuro.
Em Junho 2016, juntamente com a colega Anna Chiara Cimoli, criámos o blog Museums and Migration4, uma oportunidade de conhecer e dar a conhecer o muito que se
faz por diversos museus e artistas, no sentido de produzir
pensamento, promover o diálogo, contribuir para fortalecer políticas de inclusão. Entre as exposições, workshops,
1 http://www.un.org/en/development/desa/population/theme/international-migration/
2 Slavoj Žižek, “The non-existence of Norway” (http://www.lrb.co.uk/2015/09/09/
slavoj-zizek/the-non-existence-of-norway)
3 Maria Vlachou, “Are we failing?” (http://musingonculturextra.blogspot.
pt/2015/11/conference-are-we-failing_6.html)
4 http://museumsandmigration.wordpress.com

visitas guiadas, conferências e debates, residências artísticas e espectáculos apresentados, um projecto merece
especial destaque no contexto deste artigo:
Canadá é um país com uma política aberta e estruturada
no acolhimento de imigrantes e refugiados. O facto das
cerimónias de atribuição da nacionalidade aos “novos”
Canadianos terem muitas vezes lugar em museus (Canadian Museum of History, Canadian Museum of Immigration at Pier 21, Canadian Museum of Human Rights5)
é de um enorme simbolismo para o que entendemos ser
o papel dos museus na sociedade. O reconhecimento de
que os museus são importantes lugares de encontro e
agentes de inclusão confirma-se agora com o projecto
“Ahlan”6 (“bem-vindo” em árabe”), uma parceria entre
o Institute of Canadian Citizenship7 e várias instituições
culturais. Pretende introduzir os recém-chegados à arte
e à cultura do seu novo país, um passo essencial para a
sua integração, mas cria também o espaço necessário
para eles poderem partilhar a sua própria cultura.
A inclusão não passa pela assimilação nem tem o objectivo de promover uma mono-cultura. Situações
como esta que se vive agora põem a teste, de uma
forma muito concreta e exigente, a percepção que temos do nosso trabalho e do seu impacto na sociedade.
Os museus podem e devem contribuir para a reflexão
sobre a sociedade que queremos construir: civilizada,
tolerante, aberta, crítica e humana.
Maria Vlachou
Consultora em Gestão e Comunicação Cultural.
Directora Executiva da Acesso Cultura.
Autora do blog Musing on Culture e gestora do blog
Museums and Migration. É aluna do DeVos Institute on
Arts Management e Mestre em Museologia (UCL)
Texto segue a grafia do antigo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.

5 www.historymuseum.ca; www.pier21.ca/home; https://humanrights.ca/
6 https://aamd.org/our-members/from-the-field/welcoming-refugees-at-vancouver-art-gallery
7 www.icc-icc.ca/en
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LUSO-DESCENDENTES DA REGIÃO DISTINGUIDAS PELA CASA BRANCA
destacou-as, em 2011, como exemplo de empreendedorismo feminino. Somaram-se diversas distinções, como o
prémio “Líder de Pequenas Empresas do Ano”, da Câmara
de Comércio do Condado de Montgomery (2014); o “Prémio de Directores de Liderança Comunitária do FBI” (2014)
ou o “Prémio Top 100 das Mulheres de Maryland” (2014).
O reconhecimento do trabalho das duas irmãs oriundas
do Distrito de Leiria foi enaltecido com a homenagem
da Casa Branca. Em 2013, o presidente Barack Obama
Ir ao encontro do famoso sonho americano representa
para muitos portugueses um passo na busca de novas
oportunidades de vida. Aponta-se que os primeiros portugueses a emigrar para os Estados Unidos da América
(EUA) o tenham feito a partir de finais do século XVIII,
seguindo-se, depois, outras vagas migratórias para o
grande país do outro lado do oceano.
Na segunda metade do século XIX, os açorianos procuraram a Nova Inglaterra e, mais tarde, a Califórnia para ali se
fixarem. Na viragem do século, registou-se uma corrente
migratória da Madeira para o Havai. Já nos anos 20 do século XX, entraram nos EUA mais de 140 mil portugueses e
na década de 1960 registaram-se mais de 175 mil.
Junto com a França, os EUA constituem um dos países
com maior presença de população de origem portuguesa,
registando ambos a sua história migratória mais antiga.
Hoje vivem nos Estados Unidos mais de 160 mil portugueses, registando-se uma população mais envelhecida
em virtude da redução da emigração a partir de Portugal.
Manuel e Albertina Luís fazem parte desse número.
Oriundos de Matos da Ranha, Pombal, chegaram a

convidava-as para uma conferência de imprensa sobre
Reconhecimento de Contribuição Económica.
Já em 2017, Natália Luís foi convidada da Casa Branca
para representar pequenos empresários aquando da
assinatura do Presidente Donald Trump para o Regulamento da Ordem Executiva sobre Pequenos Negócios.
Ainda em 2017, teve lugar, em Cascais, o 5º encontro
do Conselho da Diáspora portuguesa, presidido por Marcelo Rebelo de Sousa e, do qual Cidália Luís-Akbar faz
parte. O órgão reúne reconhecidos e influentes líderes
oriundos do setor empresarial, académico e cultural, de
origem portuguesa e com atuação no estrangeiro.
Mas nem só de asfalto e do mundo empresarial vivem
Natália e Cidália. Dos pais herdaram sentimentos de
solidariedade e de causas sociais. Ao longo destes anos
têm apoiado diversas instituições em prol dos direitos
humanos e do apoio à pobreza. Em 2014, as irmãs subiram o monte Kilimanjaro (Tanzânia), com o objetivo
de obter fundos para a criação de um Hospital Nacional
destinado a garantir cuidados médicos a crianças pobres, em nome da Children’s Hospital Foundation.

Maryland, nos EUA, em 1979, com as filhas Natália e
Cidália. Apesar das dificuldades com o inglês, o casal
integrou-se no mercado de trabalho, na construção e
na limpeza, respetivamente.
Mas, mais tarde, haveriam de criar a sua própria empresa. A M. Luis Construction nascia em 1985, dedicada à
construção de pavimentos em asfalto. O negócio foi crescendo e, em 2008, as filhas, crescidas e educadas nos
EUA, tomaram as rédeas do negócio em expansão.
Com a reversão causada pela crise, a partir de 2009, a
empresa conseguiria recuperar o seu ritmo sendo hoje

O MCCB recebeu Natália Luís, acompanhada dos filhos

parceira do estado e dos municípios norte-americanos,

de 10 e 13 anos. A empresária destacou, deste projeto

bem como do depuro industrial privado. A M. Luis Cons-

museológico, a oportunidade de tocar em peças origi-

truction tem diversas representações distribuídas pelos

nais, algo que nos EUA seria impossível de acontecer.

Estados de Maryland e Baltimore.

Assinalou ainda a importância deste museu no contex-

Duas mulheres, filhas de emigrantes, a liderar uma em-

to da sua comunidade, congratulando a qualidade da

presa de construção suscitou muito interesse por parte

publicação “Vitória”, alusiva à cidade de Collippo da

da imprensa nacional americana. A famosa revista Forbes

qual levou um exemplar.
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NOVOS HABITANTES DO CONCELHO DA BATALHA: UM ENCONTRO DE CULTURAS NO MCCB

O MCCB dinamizou uma visita muito especial, onde as

O Município tem procurado a inclusão social económica

culturas árabe e portuguesa se juntaram, num encon-

e cultural desta família, desde a sua vinda, fomentando

tro que fica marcado na história do nosso museu. Co-

também o acesso a serviços de saúde. Os três homens

nheçamos estes visitantes.

estão integrados no mercado de trabalho numa empre-

Taqia, Hani, Jamal, Sawsan, Tahani, Duraed, Rochdi,

sa de cerâmica local.

Mohammad, Adam são nomes difíceis de pronunciar na

A matriarca Taqia faz ginástica geriátrica no espaço da

língua de Camões, mas isso não impede a integração

Junta de Freguesia de São Mamede e os mais jovens,

no Concelho da Batalha destas novas famílias prove-

Mohammad e Rochdi, praticam Karaté no mesmo local.

nientes de Bagdade (Iraque) e recebida pelo Município,

Para fazer face às dificuldades e barreiras linguísticas,

no âmbito de um protocolo de cooperação entre o Ser-

a família conta com o apoio de uma terapeuta da fala e

viço de Estrangeiros e Fronteiras, a Autarquia e a Agen-

uma professora de língua portuguesa.

da Europeia da Migração.

As ligações com a cultura materna mantêm-se, so-

Do Iraque para a Síria, da Jordânia para a Líbia, das

bretudo no que toca à devoção religiosa, participando

portas do Egipto para o campo de refugiados na Sicília,

os elementos nas cerimónias essenciais do Alcorão e

carregam consigo uma história de perseguição, amea-

cumprindo o Ramadão. Mesmo assim, a família partici-

ça e até de rapto.

pa nas manifestações tradicionais locais, tendo estado

Da ilha italiana o percurso foi até Roma e, depois, para

presentes nas festas religiosas de São Mamede.

Portugal, ao abrigo do Protocolo de Integração Europeia.

Já visitaram vários locais de interesse turístico da re-

As novas famílias chegaram à Batalha a 4 de Abril de

gião, nomeadamente Nazaré, Alcobaça e Fátima.

2016, ficando instaladas no edifício de uma antiga escola

Na Vila da Batalha, conhecem o Mosteiro e o MCCB,

primária, adaptada para o acolhimento, em São Mamede.

tendo sido, no último, recebidos com uma visita guia-

Taqia, com 78 anos é mãe de Sawson (51 anos), que

da única, na qual, apesar das dificuldades da comu-

foi cabeleireira, e sogra de Jamal (54 anos), outrora co-

nicação, o interesse pelo património e pela História

merciante, sendo avó de Hani (30 anos), que exerceu a

prevaleceram. Em português, árabe, inglês e francês,

profissão de barbeiro.

a visita ao MCCB visou uma aproximação à cultura por-

O outro agregado familiar é composto por Tahani, com

tuguesa e às particularidades históricas deste território

27 anos e Dured, de 41 anos, antigo serralheiro e pas-

que mantém memórias da presença árabe. A evolução

teleiro. Os filhos Mhammad e Rochdi, com 8 e 10 anos

humana, a cidade romana de Collippo e a exposição

frequentam agora o 1º ciclo, no centro Escolar de São

sobre os 100 anos de Carvão foram algumas das áreas

Mamede. A família aumentou, recentemente, com a

expositivas mais apreciadas por estes novos habitantes

chegada de Adam, o elemento mais novo, nascido em

do concelho.

solo português, no dia 19 de Janeiro de 2017.
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ropeias envolvidas na integração de refugiados, com
vista à troca de experiências e ao conhecimento das
realidades de acolhimento. De Portugal, marcou presença ainda o Presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.
A Batalha foi também convidada a representar Portugal
nos Estados Unidos da América em missão de trabalho
e troca de experiências sobre a integração de refugiados fora dos grandes centros urbanos. O convite partiu
do Gabinete do Ministro Adjunto, através do programa
Portugal é o quarto país da União Europeia (UE) que

de intercâmbios The International Visitor Leadership

mais tem recolocado refugiados, antes acolhidos em

Program (IVLP) do U.S. Department of State. A iniciativa

Itália e na Grécia. Numa audição conjunta das comis-

teve lugar em várias cidades americanas, entre as quais,

sões de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades

Washington D.C. e Atlanta, num encontro que pretendeu

e Garantias e de Assuntos Europeus, a antiga Ministra da

abordar, entre outros temas, a reinstalação e recoloca-

Administração Interna disse que "Portugal recebeu em

ção de refugiados, bem como a partilha de experiências

2016 mais de 600 pedidos de asilo", número que repre-

dos países envolvidos.

senta "um acréscimo assinalável" e que coloca "um desafio não isento de dificuldades". Reconhecia a então ministra a necessidade de “mobilizar a sociedade civil para
criar mais espaços de acolhimento".
Na Batalha, Município, empresas, instituições e voluntários contribuem para a integração destes cidadãos.
São razões que levaram à participação do Presidente
da Câmara, Paulo Batista, em Cimeira promovida pelo
Papa Francisco, através da Academia de Ciências Sociais da Santa Sé, a representar a Batalha no Vaticano.
O encontro teve lugar em dezembro de 2016 e contou
com a participação de vários autarcas de cidades eu-
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O PAINEL TURÍSTICO DA PAN AM LOCALIZADO NA ENCOSTA DE REGUENGO DO FETAL
Quem passa na estrada que liga a Batalha a Fátima (EN

co da Pan Am, atendendo às contribuições incomparáveis

356), na encosta nascente da Freguesia de Reguengo do

com a tecnologia, comodidade, segurança e emoção que

Fetal, não fica indiferente ao enorme painel de cor azul

esta companhia de aviação comercial criou ao longo da

publicitando a companhia área norte-americana Pan Am.

sua atividade comercial. O vasto acervo da Pan Am está

A localização estratégica não foi escolhida ao acaso

hoje representado nalguns dos museus mais representa-

para a aplicação dos 4140 azulejos pintados à mão pela

tivos dos EUA, tais como o Museu de História de Miami,

“Aleluia Cerâmica” (Aveiro) sobre uma estrutura de ci-

o Museu do Aeroporto Internacional de São Francisco ou

mento com 92 metros quadrados. O painel ostenta dois

mesmo na Universidade de Miami.

globos terrestres e o slogan publicitário “Torna a sua

O painel publicitário situado no nosso concelho faz parte

viagem maravilhosa”.

da memória coletiva de muitos dos batalhenses e de mi-

Estava-se nos anos 50 do século passado, quando se re-

lhares de turistas que frequentavam o trajeto de Fátima

gistava uma forte vaga de emigração no país e em toda

para a Batalha. O segundo e único exemplar conhecido

a nossa região, sendo a aldeia de Reguengo do Fetal dis-

do país, com referência publicitária à Pan Am, está loca-

so um bom exemplo. O contexto social de então justifi-

lizado na freguesia de Oliveirinha, Concelho de Aveiro.

cava a publicidade a viagens aéreas, em especial para

A obra reflete e assinala, passados cerca de sessenta

os Estados Unidos da América e o Brasil. A promoção do

anos da sua instalação, um dos mais importantes teste-

avião, meio de transporte rápido e cosmopolita, marcou

munhos da utilização de azulejos tradicionais portugue-

a comunicação e o marketing das companhias da época.

ses para fins publicitários, assumindo-se na riqueza e

Pan Am abrevia a designação Pan American World

qualidade do trabalho, ainda hoje visível, e que importa

Airways, a principal companhia aérea dos Estados Uni-

salvaguardar, preservar e defender.

dos da América da década de 1930 até ao seu colapso,

Pelo interesse patrimonial deste painel, encontra-se pre-

em 1991. Para alguns historiadores da aviação, a Pan

sentemente em processo de classificação deste painel

Am foi um ícone cultural do século XX.

como Património de Interesse Municipal, prevendo-se a

A Fundação Pan Am, criada em 1992 por ex-funcionários,

requalificação e restauro do mesmo tendo em vista a

tem como missão preservar e promover o património úni-

sua valorização e preservação.
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TOPÓNIMOS DA PARÓQUIA DA BATALHA
Os nomes das povoações e lugares, os topónimos, têm len-

zer raposa, sendo Golpilheira uma “toca de raposa”. Há

das que lhe querem atribuir. Lendas a que, inclusivamente,

uma povoação na Galiza também denominada Golpilhei-

falta o tal fundo de verdade que se diz ser sua característica.

ra e, no norte do nosso País, vários topónimos aparenta-

Duma maneira geral os topónimos nasceram dum de-

dos, como Gulpilhares no concelho de Vila Nova de Gaia.

terminado acontecimento histórico, do nome do seu

A sua ermida de São Bento da Cividade, antigamente de-

fundador ou primeiro morador/ou da actividade deste,

signada por São Leonardo da Cividade, já existia em 1211.

da flora predominante, da fauna, de aspectos geográfi-

Canoeira já era povoação com alguma dimensão nos finais

cos distintivos e de entidades religiosas. Haverá, possi-

do século XIV e tanta que serviu como ponto de referência a

velmente, ainda outras origens.

el-Rei D.João I para identificar o local onde mandava erguer

No território da Paróquia da Batalha, que abrange as fre-

o Mosteiro de Santa Maria da Vitória,”a par da Canoeira”.

guesias civis da Batalha e da Golpilheira, só existiriam

Tornou-se-me impossível descortinar a origem do topónimo,

antes da construção do Mosteiro de Santa Maria da Vi-

sendo talvez o nome do seu primeiro morador. Será?

tória duas povoações assinaladas na documentação his-

Brancas, antigamente designada por A-das-Brancas, nas-

tórica: a Canoeira e a Golpilheira, sendo possível que

ceu dos nomes próprios da mulher e da filha de mestre

no sítio da extracção do sal, extracção que já se fazia

Conrate, que ali moravam ou tinham propriedades.

ali desde os princípios da Nacionalidade, nas actuais

As Centas surgem das “assentas do sal” e têm eviden-

Brancas e Centas, já existisse também um pequeno

temente relação com a exploração do sal no local.

aglomerado populacional constituído pelos salineiros e

A vizinha Quinta do Sobrado, nasce da existência duma

famílias. E na antiga Collippo, a que passou a chamar-se,

quinta em casa do sobrado, casa de 1º andar, o que era

em tempos dos Bárbaros, Palácio Randulfo e, em tempos

raro nas zonas rurais.

cristãos após a Reconquista, São Sebastião do Freixo?

E paredes meias com a Quinta do Sobrado está o lugar

Batalha, o nome da nossa Vila, surge como designação to-

dos Adrões, que se chamou A-dos-Adrões, patronímico da

ponímica do local onde se ergue o Mosteiro de Santa Maria

família fundadora. Como era habitual na Estremadura,

da Vitória que celebra a batalha real travada a escassos

nos topónimos a quinta, a casa, a propriedade de fula-

dois quilómetros do monumentos, nos campos de S. Jorge,

no, ou o casal, o lugar de sicrano, elidia-se o substantivo

e onde Nuno Álvares montou a primeira linha de defesa

quinta, casa, propriedade, casal, lugar, e substituía-se

(ou simples engodo?), o tabulado, que hoje um centro in-

pela conversão a de ou o de, e nada há melhor para de-

terpretativo evoca alguns metros a sul da Ponte da Boita-

signar os seus primitivos proprietários ou primeiros mora-

ca. Batalha tem tudo a ver com a decisiva batalha real,

dores. Há outro exemplo na paróquia batalhense: A-dos-Pal-

presentemente conhecida como Batalha de Aljubarrota.

meiros hoje apenas Palmeiros, sendo assim a família dos

No sítio da Vila existia a “quinta do Pinhal”, de Egas

Palmeiros quem o habitou primeiro, e na vizinha paróquia

Coelho, com certeza contendo alguns cómodos e talvez

da Barreira, pegados à nossa fronteira paroquial estão os

uma habitação rural.

Andreus que ainda eram, em 1518, designados por A-dos

Golpilheira tem história antiga que lhe vem da 1ª Dinas-

-Andreus,indicação dos seus fundadores.

tia e mais antiga ainda a do território da sua freguesia,

(Continua...)

criada em 31 de Dezembro de 1984, onde se situou a
túrdulo-romana povoação de Collippo, cuja estação arqueológica ainda devia erecer investigação, sobre tudo
em profundidade, onde se escondem os seus alicerces e
onde as surpresas poderão ser relevantes. O Topónimo
teve a sua origem no vocábulo latino vulpes que quer di-

José Travaços dos Santos
Etnógrafo e investigador
Texto segue a grafia do antigo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.
CONSULTAS E APOIO:
“Fontes Históricas e Artísticas do Mosteiro e da Vila da Batalha”, 4 volumes,
do Professor Doutor Saul António Gomes.
“Cadernos da Vila Heróica”, nº6, Abril de 2001
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A MINHA VOLTA AO MUNDO
mes para madarim. Foi fantástico mostrar o Reguengo
do Fetal a chineses que se deliciaram com o documentário sobre os queijos de cabra desta freguesia.
Celebro, entretanto, dois anos de viagem. Comecei no
Oriente. Apesar de ter percorrido parte dos países da
Ásia, foquei-me na China e consequentemente em Macau. A ideia era estabelecer uma ponte cultural entre
algumas cidades e museus deste país e a Alta Estremadura. O desinteresse manifestado pela maioria das entidades portuguesas não tornou isto possível. Originaria
uma ponte quebrada a meio.

Este texto foi escrito na ilha de Okinawa, no Japão
A minha relação com o Município da Batalha remonta à
minha meninice.
Nasci em Paris, mas vim para Portugal com três anos
de idade. Foi nas Torrinhas que cresci. Parti depois para
Lisboa para me licenciar. Acabei por dividir o meu dia-adia entre a capital e a minha aldeia.
No decorrer destes anos desenvolvi carreira nas artes visuais. Entre muitos projectos em mão, o Museu da Comunidade Concelhia da Batalha cruzou-se no meu caminho.
No contexto da minha viagem “Pela Estrada Fora” ao volante de uma motorizada Macal, para registar exemplos
do nosso património, também passei pelo meu concelho.
Entre outros temas, investiguei o passado das minas de
carvão da Batalha (1854-1954), tema que consta na exposição permanente do MCCB e que me inspirou bastante.
Fiz retratos a carvão de antigos mineiros ainda vivos e
iniciei a realização de um documentário sobre a vida
naquelas minas. Convidei outros realizadores da região
para colaborarem comigo, mas não cheguei a terminar
o documentário. Talvez um dia, quando regressar.

A minha resiliência motivou-me a viajar ainda mais, até

Durante estes anos de dedicação ao património nacio-

encontrar novos caminhos.

nal fundei o cinANTROP (Festival Internacional de Cine-

A ponte vai existir. Felizmente chegará à Europa, mas

ma Etnográfico e Documental), para tentar contribuir

infelizmente não assentará em Portugal.

para a preservação da identidade dos povos, através

Como optimista que sou, considero este facto uma

do cinema. As primeiras três edições (2013-2015) de-

oportunidade para projectar a cultura lusófona no mun-

correram nos concelhos da Alta Estremadura que me

do. A garantia de que estarão presentes temas relacio-

abriram as portas. Eu pretendia tornar esta região na

nados com o meu município, orgulha-me bastante.

capital do cinema etnográfico de Portugal, mas perante

É o caminho que encontrei para manter viva a causa do

as dificuldades, decidi partir atrás de um sonho: dar a

cinNATROP. É disso que vivemos, da dedicação a cau-

minha volta ao mundo, até encontrar novos caminhos.

sas, também apanágio do MCCB.

Trouxe na mochila alguns documentários da programação do cinANTROP para os exibir nos países que visito.
No caso da China, convidei alunos da licenciatura de
tradução chinês-português para legendarem alguns fil-

Bruno Gaspar,
Ilustrator
Texto segue a grafia do antigo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.

