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EDITORIAL

Um Museu ativo, que vive, promove e afirma a sua comunidade

António Lucas
Presidente da Assembleia
Municipal da Batalha
Ao darmos início à publicação do
presente Boletim, pretendemos
concretizar um objetivo há muito
definido, no âmbito do Museu da
Comunidade Concelhia da Batalha.
Esse desígnio, que advém do fato
de considerarmos que o Museu nunca estará terminado,
reveste-se de grande importância e ensaia uma nova forma de
fazer e entender a Museologia.
É essa a postura que temos
colocado
desde
a
inauguração do M.C.C.B. e que esperamos ver continuada de futuro.
Sempre entendemos que o Museu da
Comunidade Concelhia da Batalha,
apesar da limitada gestão quanto
aos recursos humanos e financeiros com que desenvolve a sua atividade, poderia, com dificuldades, é
certo, “apresentar serviço” e trilhar
um caminho singular quanto à missão que lhe está confiada. Essa
missão, recorde-se, consiste em
promover o estudo, a preservação,
a valorização e a divulgação do
Património, com enfoque especial
na Cultura desta região, apresentando um programa expositivo dinâmico, de cariz pedagógico,
que envolva toda a comunidade.
Tem sido esse último aspeto, de
resto, que em meu entender, mais
tem feito a diferença e a razão de
ser de uma boa parte dos prémios

e distinções, nacionais e internacionais, que o Museu da Comunidade Concelhia tem recebido.
Em boa verdade, a condição de
“Museu de Comunidade” já tinha sido devidamente destacada pelo consagrado museólogo,
Hugues de Varine, aquando da
sua visita ao M.C.C.B., em 2011.
No seu blogue pessoal, o reputado
investigador mundial escreveu “que
um museu de pequena dimensão,
permite dar visibilidade à comunidade onde está inserido, criando uma
identidade própria, um pouco ofuscada pela existência do Mosteiro…”
Com efeito, e dada a necessidade
constante da busca e de atualização da informação com que o
Museu trabalha, pretende-se que os
nossos visitantes sejam envolvidos
no que de melhor tem o Concelho da Batalha para oferecer, em
domínios relacionados com o Turismo, com a Natureza, a Gastronomia e Vinhos, ou, também, na forte
dinâmica das nossas associações.
Reitero que teremos de continuar o caminho sempre inacabado,
de pesquisa e implementação
de melhorias, em sede de acessibilidade, para que assim todos,
mas mesmo todos, possam aceder e usufruir deste equipamento.
Numa outra perspetiva, também
ela de grande importância para um
museu, temos dedicado especial
atenção a projetos e iniciativas relacionadas com trabalhos de investigação académica, por forma a promover e a difundir o conhecimento.
Um bom exemplo desta aposta,
será concretizada muito brevemente, através da publicação, com
o apoio do Museu da Comunidade
Concelhia da Batalha, de uma
Tese de Mestrado de um jovem
investigador relativa às obras empreendidas na Batalha na década
de sessenta do século passado.
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Um tema de grande interes-se para todos e que trará, estou certo, um novo olhar sobre esse período, com marcas
bastante visíveis, nos dias de hoje.
Espero e desejo que seja possível, continuarmos a contar com a
participação de todos, com vista
a melhorarmos e alargarmos o
nosso espólio, disponibilizando-o
a todos os munícipes e visitantes.
Formulo votos para que o Boletim
do museu possa ter continuidade
no futuro, e que se assuma gradualmente, como mais um canal
de comunicação exterior do nosso
museu, capaz de reunir a participação de investigadores, profissionais da museologia, instituições
nacionais e estrangeiras num diálogo frutuoso e diversificado sobre os Museus e a sua atividade.
Por fim, um grande agradecimento pessoal e também em
nome da Câmara, a todos quantos tornaram possível a realização deste projeto, neste pequeno grande Concelho da Batalha.

“temos

dedicado
especial
atenção a projectos e iniciativas relacionadas com trabalhos de investigação académica, por forma a promover
e a difundir o conhecimento”.

ATUALIDADE

O discurso de agradecimento pela atribuição do importante prémio na Bélgica

A cidade belga de Tongeren foi a
escolhida pelo Fórum Europeu
dos Museus para a realização da
cerimónia anual do Prémio Museu Europeu do Ano, ocorrida a
18 de Maio, Dia Internacional dos
Museus. Quarenta candidaturas
provenientes de vinte países estavam na corrida ao afamado prémio.
Portugal estava representado por
dois museus: o Museu Nacional
Machado de Castro, de Coimbra, e
o M.C.C.B.. Dois projetos de história,
caráter e dimensões bastante díspares, mas com forte semelhança
na qualidade ou não estivessem
ambos entre os projetos selecionados.
No momento da indicação dos nomeados ouviu-se da voz dos apresentadores da cerimónia: Kenneth
Hudson defendia museus que colocassem as pessoas em primeiro lugar. O compromisso do Museu da
Comunidade Concelhia da Batalha
para com a comunidade de cegos
e pessoas de baixa visão resultou
num museu com a experiência do
visitante e que vai começar a mudar
a nossa perspectiva do verdadeiro
papel dos museus. Um momento
de grande emoção para a equipa
presente no certame e que em poucos minutos ecoou pela imprensa
portuguesa.
Um pequeno museu português, de
comunidade, a ganhar um conceituado galardão.
Para os elementos do júri internacional, o prémio atribuído ao M.C.C.B.
justifica-se “pela sua capacidade
extraordinária em fornecer, de

forma simples e acutilante, diversas experiências museológicas aos
seus visitantes, num processo que
contou com a participação da comunidade local, investigadores e
especialistas”.
O prémio em honra do fundador
do Fórum Europeu dos Museus,
Kenneth Hudson, distingue museus, pessoas, projetos ou grupo
de pessoas que tenham alcançado
feitos invulgares, ousados e mesmo
controversos que desafiem a perceção comum do papel do museu
na comunidade.
Kenneth Hudson (1916-1999) foi
o fundador do fórum dos museus
europeus. Conceituada personalidade da museologia europeia, foi
um dos pioneiros da arqueologia
industrial na década de 1960, tendo
deixado várias obras escritas sobre
o assunto.
O reconhecimento europeu soma-

-se à não menos honrosa distinção de Melhor Museu Português
do Ano de 2012, atribuída pela
Associação Portuguesa de Museologia (A.P.O.M.), em Dezembro de
2012, numa cerimónia decorrida
no Museu da Farmácia, em Lisboa.
Entre os finalistas constavam ainda a Casa Manuel de Arriaga, no
Faial (Açores), e o Museu da Baleia, no Caniçal (Madeira). O júri da
A.P.O.M., constituído por conceituados profissionais na área da Museologia, reconheceu no M.C.C.B.
um projeto de forte envolvimento
comunitário, dotado de experiências sensoriais, onde as pessoas
com necessidades especiais são
também incluídas.
Mas não se julgue que os prémios ficam por aqui. O empenho da
vasta equipa do Museu valeu também à Autarquia da Batalha o Troféu
Valorização Territorial, atribuído pelo
Seminário Região de Leiria na sua
XIV Gala - Troféus Afonso Lopes
Vieira, decorrida a 27 de Junho, no
Teatro José Lúcio da Silva.
A cerimónia contou com a apresentação do humorista Herman
José e destacou vários valores da
Região em áreas como o desporto,
a cultura, as artes e o espetáculo e
a cidadania.
Estes títulos, que muito honram o
Concelho da Batalha e esta Região,
são o reconhecimento da dedicação e empenho de todos os que
contribuíram para este Museu que
é de todos, aumentando a responsabilidade da equipa em fazer cada
vez mais e melhor.

A cerimónia de entrega do prémio pela A.P.O.M., no Museu da Farmácia, Lisboa
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ABERTURA
O presente Boletim do M.C.C.B. inaugura mais um desafio ao serviço
informativo, educacional e cultural
da comunidade batalhense.
Uma comunidade cujas raízes mergulham no chão da História de
Portugal - o nome Batalha, bem o
sabemos, assinala aquela que foi a
mais relevante de todas as batalhas militares travadas pelos portugueses dos confins da Idade Média
- mas também no (re)conhecimento
de uma identidade distintiva cujo
nascimento eclode com o estabelecimento, neste lugar, do estaleiro
gótico que levantou o belo Mosteiro
de Santa Maria da Vitória.
Desde cedo que a comunidade
mesteiral do canteiro monástico
manifestou uma consciência grupal
social que demonstra a existência
de níveis de literacia política e cultural invulgares. São bem conhecidas, aliás, no Portugal desse tempo,
(re)nascido da Revolução de 13831385, as dinâmicas reivindicativas

Sistema de pesos e medidas, D. Manuel I

populares perante os poderes de
mando assumidos por protagonistas nobres e eclesiásticos.
Os batalhenses dessas gerações
tentaram, pela década de 1450,
delimitar as fronteiras de um município autónomo. Tentativa, todavia, malograda naquele momento,
posto que, cerca de meio século
mais tarde, o rei D. Manuel tenha
elevado o lugar à dignidade de vila
e ao estatuto de concelho.
Os restos mortais dos seus régios
antecessores descansariam, desde
então, num lugar não apenas magnífico enquanto expressão artística dos diferentes momentos góticos que se espelham no mosteiro
dominicano, mas também enobrecido com a distinção singular e
honrosa de vila.
Situada num espaço particularmente dinâmico do ponto de vista
económico, pela riqueza que a exploração das suas terras e do seu
subsolo, das suas florestas e dos
seus recursos marítimos atlânticos, permitiam, a Batalha ganhou
centralidade nas trajetórias plurais
próprias dos poderes políticos gestores deste território, ao longo dos
séculos, fosse o poder régio, fosse
o poder das casas senhoriais, como
a de Bragança ou a de Vila Real,
fosse o poder dos grandes institutos religiosos aqui situados, fosse,
finalmente, o poder autárquico de
toda a região envolvente.
Creio que esta centralidade, este ser
lugar de cruzamento de realidades,
políticas e também socioculturais
distintas, foi e permanece uma das
características mais determinantes
e influentes no protagonismo que a
Batalha mantém em termos regionais,
nacionais e até internacionais.
O M.C.C.B. enquanto projeto museológico incorpora, creio que
bastante genuinamente, esse espírito de centralidade tão batalhense, ancorando múltiplas memórias
que elucidam o todo que é a região
em que se insere mas também as
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particularidades mais distintivas de
uma história e de um património
cultural do município que representa.
O sucesso nacional e internacional
deste projeto tem sido justamente
reconhecido trazendo novas responsabilidades à equipa que lhe dá
rosto e o mantém vivo.
Este Boletim, como escrevemos,
manifesta a dinâmica museológico-cultural do M.C.C.B., espelho da
comunidade social em que se insere, e assume um papel pedagógico e de valorização da história e da
identidade batalhenses e da região
em que se situa.
Uma região onde este tipo de publicações culturais periódicas é praticamente nula.
Enquanto Boletim do M.C.C.B., esta
publicação periódica assume, ainda, uma vocação científica e de divulgação do saber.
Nas suas páginas publicar-se-ão,
semestralmente, textos de reflexão
teorizante, sínteses problematizantes, mas também resultados de
investigação mais específica e especializada.
Como se poderá verificar pelo presente número inaugural, há ainda
espaço para apresentação de opiniões, balanços de realizações culturais autárquicas e de debate em
torno de temas culturais atuais.
Saudamos, por tudo isto, a iniciativa da C.M.B. e do M.C.C.B. pelo
lançamento deste Boletim cujo
primeiro número se entrega, agora,
às mãos de todos quantos apreciam a cultura como aposta fundamental na batalha permanente de
dar futuro ao passado.

Saul António Gomes

SOCIOMUSEOLOGIA, MUSEUS E COMUNIDADE

SOCIOMUSEOLOGIA E M.C.C.B.
UM PENSAMENTO TEÓRICO COMO BASE DE UM EFICAZ PROGRAMA DE COLABORAÇÃO E PARTILHA
A Sociomuseologia, à luz de cujos
princípios e valores foi construído
o Museu da Comunidade Concelhia da Batalha (M.C.C.B.), promove
de forma sistemática a partilha de
saberes entre a comunidade e o
museu, tanto no desenvolvimento
de projetos museológicos como
na sua dinamização e manutenção
posterior.
Este sentido de partilha tem como
missão principal a utilização pelo
museu do recurso património/
memória como um meio de enriquecimento cultural e socioeconómico das populações e o sucesso
das suas iniciativas passa pelo
reconhecimento da sua utilidade
pelas universidades, pelos poderes
públicos, pelas estruturas educativas e, sobretudo, pelos seus utilizadores – visitantes ou vizinhos.
Será bom, por isso, relembrar aqui,
brevemente, alguns dos valores
que norteiam a Sociomuseologia e
que, de uma maneira tão forte, garantiram ao M.C.C.B., por um lado,
a qualidade, o rigor e a aceitação
de que hoje desfruta e, por outro, os prémios que recebeu como
reconhecimento dessa sua forma
de actuar.
Poderíamos definir a Sociomuseologia como aquela parte da Museologia que estuda e promove a
investigação e a reflexão sobre a
capacidade permanente dos museus para desempenhar, através
do património, um papel de mediadores entre a cultura e a comunidade.
A expressão Sociomuseologia foi
criada na Universidade Lusófona de
Lisboa e a sua aparição como conceito, coincidiu com o lançamento
dos Cadernos de Sociomuseologia,
de que já existem 46 números sobre
a temática. O Centro de Estudos
de Sociomuseologia desta universidade trabalha, desde então, este
conceito, tanto do ponto de vista
teórico como das experiências no
terreno, e mantém um mestrado e
um doutoramento na mesma área.

A Sociomuseologia é, desde o seu
nascimento como conceito, um
processo de reflexão e acção em
permanente adaptação às mudanças sociais e culturais que as
sociedades provocam nos museus.
Procura, assim, o caminho da comunicação activa entre:
O património e a memória em suas
vertentes tangíveis e intangíveis;
A comunidade criadora e os agentes culturais e políticos que a podem levar a efeito;
O território como espaço abrangente e de vivências diversas em
permanente evolução e mudança.
A presença na Sociomuseologia
destes três conceitos fundamentais:
património, comunidade e território - pode ser explicada como
sendo uma substituição dos componentes primordiais da museologia tradicional: colecção, edifício e
visitante.
Assim e, sustentada nestes três
conceitos, a Sociomuseologia define a responsabilidade social como
um componente essencial do museu, com base em quatro aspectos:
1. A compreensão do património
como um elemento unificador
de todas as culturas e todas as
memórias de uma forma aberta e
inclusiva;
2. A participação activa da comunidade na compreensão e gestão
do património e da sua defesa em
colaboração com os museus;
3. A compreensão do museu e do
património num universo territorial,
rural ou urbano, interpretado como
um espaço de intervenção social e
cultural;
4. A permanente disponibilidade
para integrar no desenvolvimento
do seu próprio trabalho.
A interdisciplinaridade como um
conceito de acção;
A inovação na sua gestão através
da metodologia da Qualidade;
A inclusão, numa permanente
adaptação a todas as necessidades.
Um museu da área da Sociomu-
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seologia, com objectivos de intervenção social e que pretenda ser
um elemento fundamental no desenvolvimento:
Deve ser capaz de gerir uma grande
diversidade de património cultural e
de pessoas, em territórios comuns
em permanente mudança.
Deve pensar primeiro nas pessoas
e depois nos objectos que guarda
e encontrar vias para integrar essas pessoas, visitantes e vizinhos
na vida do museu.
Deve ser uma instituição com estrutura e organização, trabalhando
por objectivos e processos, que
avalia o seu próprio trabalho e
melhora cada dia, para o benefício
do museu, de seus usuários e do
património.
Deve ser, finalmente, um centro de
aprendizagem e de pesquisa, promovendo a partilha do conhecimento entre todos num sistema de
igualdade - como diz Paulo Freire
em seu método de educação popular - para promover a interculturalidade e a integração entre as comunidades e grupos sociais.
O M.C.C.B., cuja construção tive a
honra de coordenar e cujo programa museológico foi concebido de
acordo com os princípios aqui explicados, é um museu de pequena
dimensão mas de enorme vitalidade
e sentido social, que tem procurado
cumprir desde a sua abertura com
estas missões complexas e diversificadas. É, certamente, devido à
sua capacidade de criar consensos
e de concertar o entendimento e a
coesão entre os principais agentes
que influenciam a sua existência
– eleitos, comunidade, técnicos e
especialistas - que tem conseguido
ser um farol cultural e museológico
a nível internacional. E, certamente
também, enquanto essa coesão se
mantiver, este museu será um foco
de desenvolvimento e cultura incontornável.
Ana Mercedes Stoffel
Texto escrito sem adopção do Novo
Acordo Ortográfico

PEÇA EM DESTAQUE | METEORITO

Uma pedra caída dos céus – da Pedra às Estrelas
Quem é que não viu já uma estrela
cadente, cujo traço luminoso rasga
o céu quando, longe das luzes das
povoações, olhamos o firmamento
estrelado?
Meteoros, assim lhe chamavam os
antigos, mesmo as gentes do povo,
sem outros estudos que não fos-sem os da experiência e os da observação da natureza. Era um termo de utilização bem mais comum
do que nos dias de hoje. Meteoros,
dizia-se, sem se saber que a palavra, vinda do grego, alude ao que
está ou vem do alto. As estrelas cadentes ou estrelas em queda, como
alguns as interpretavam, não são
mais do que pequenos corpos, com
a dimensão de um grão de areia,
oriundo do espaço que nos rodeia,
a que chamamos interplanetário,
porque é aí que os vários planetas,
nossos irmãos no Sistema Solar,
rodopiam num girar sem fim à volta
do Astro-Rei. Quando atraídos pela
Terra caem sobre ela a velocidade
vertiginosa na ordem das dezenas
de quilómetros por segundo. Ao
entrarem na atmosfera, aquecem
por atrito com o ar, a ponto de
se tornarem incandescentes e, por
isso, luminosos, acabando quase
sempre por se volatilizar sem deixar
testemunhos.
Por
vezes,
corpos
maiores,
provenientes do mesmo espaço e
fazendo o mesmo trajeto, resistem
ao brutal aquecimento na travessia
da atmosfera e chegam até nós,
ainda que algo diminuídos ou destruídos, provocando, na colisão, crateras
de dimensões proporcionais às respetivas massas e velocidades. São
os meteoritos, de que conhecemos
bastantes exemplares entre os de
escassas frações de grama e os
de muitas toneladas. Assim, dos
micrometeoritos, só visíveis para
quem os estuda ao microscópio,
aos mais gigantescos, estes corpos
são, no geral, parte ou totalidade
de asteroides, podendo, no entanto, corresponder a fragmentos
arrancados a outros planetas, na
sequência de grandes

colisões, ou ainda, a parte ou à totalidade do núcleo de um cometa.
A queda de um meteorito ou de um
bólide (também assim se diz, dada
a grande velocidade com que cruzam os ares) é geralmente acompanhado de efeitos sonoros – silvos ou detonações – e luminosos,
às vezes de grande intensidade, fazendo da noite dia, como aconteceu por exemplo, a 28 de Dezembro
de 1998, com a queda do meteorito
de Ourique (assim está batizado),
vindo dos lados de Odemira, vindo
a cair perto da aldeia de Palheiros
e achado na manhã desse dia pelo
Senhor António Pereira da Silva.
Estima-se em cerca de meio milhar
o número de meteoritos caídos por
ano na superfície do nosso planeta. Destes, mais ou menos dois terços caem no mar, perdendo-se por
isso para a ciência. Dos cerca de
centena e meia caídos por ano em
terra firme, apenas uns dez a doze
são recolhidos. Os restantes, que
sabemos existirem, porque lhes observamos as quedas, não são encontrados. Ficam escondidos em
locais de difícil acesso ou encobertos pela vegetação. Foi o que
aconteceu em 1984, com a suposta
colisão de um meteorito na região
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de São Miguel de Machede – Évora,
cuja trajetória, acompanhada dos
característicos efeitos sonoros e
luminosos, presenciada por muitos
populares e nunca recuperado, não
obstante a prolongada procura que
se efetuou, em estreita colaboração
de alguns populares e de elementos
da GNR local.
O contrário também se verifica, isto
é, encontrar-se um meteorito sem
que se tenha observado a respetiva
queda. Tal acontece relativamente
a ocorrências Pré-Históricas ou
mesmo Históricas, muito antigas,
que não foram presenciadas, ou, que
se o foram, delas não ficou registo
contado ou escrito. É o caso do
meteorito de São Julião de Moreira –
Ponte de Lima, descoberto em 1877.
Será também o caso do meteorito
exposto no Museu da Comunidade
Concelhia da Batalha, oriundo do
chamado “Campo del Cielo”, e
que se refere a um grupo de meteoritos de ferro/níquel. Esta área
onde foram encontrados centenas
de fragmentos, destes corpos celestes, fica situada na fronteira entre
as províncias de Chaco e Santiago
del Estero, a 1.000 quilómetros, a
noroeste de Buenos Aires, Argentina. O “campo de crateras” ocupa
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uma área de 3 × 20 km e contém
pelo menos 26 crateras, a maior
sendo 115 × 91 metros. A idade
destas, é estimada entre 4.0005.000 anos – pleno Neolítico.
As crateras contêm massas enormes de ferro/níquel, sendo relatados em 1576, mas já eram bem
conhecidos dos habitantes indígenas da Região. As crateras e a área
em redor contêm numerosos fragmentos de um fragmento gigante
de um meteorito de ferro/níquel Siderito. O peso total dos pedaços
até agora recuperados, é superior
a 100 toneladas, tornando-o mais
pesado meteorito alguma vez recuperado na Terra. O maior fragmento, que tem 37 toneladas, é o
maior meteorito e segunda peça
única recuperada no nosso Planeta
Terra, após a queda do famoso meteorito Hoba.
Os geólogos estudam a história da
Terra, os astrónomos, a do Universo. Uns trabalham com martelos, cartas geológicas, cortes estratigráficos, bússolas e gráficos
sismológicos, os outros com telescópios. As atenções dos primeiros
estão concentradas na Terra, a dos
segundos no Céu.
Durante muito tempo, estes dois
ramos da História Natural ignoraram-se mutuamente. As mensagens de ambos nunca se encontravam e, por isso, a escrita da história
do mundo era algo de parcelar e
disperso.
Contudo, nas últimas décadas,
esta dicotomia tem estado a desaparecer.
A leitura das pedras terrestres e
extraterrestres, que chega aos átomos, ao que de mais profundo existe nelas, revela-nos a idade que
elas têm, bem como a sua origem,
filiação e história. Chegamos mesmo a ler como se inscreve nas pedras a época arcaica, a época em
que esses átomos nasceram – precisamente nas estrelas.
A exploração íntima da matéria
rochosa anula, portanto, os limites
da geologia tradicional - os limites espaciais, porque já não abarca
apenas a crosta terrestre, mas a

totalidade do globo e integra este
no contexto comparativo de todos
os Planetas; e os limites temporais,
porque ultrapassam os tempos fos-silíferos e estuda de modo global
os quatro mil milhões e meio de
anos da História Terrestre, chegando mesmo, por vezes, muito
mais longe! A História do Mundo,
encontra-se pois, numa continuidade, desde o - Big-Bang até ao
aparecimento do Homem enquanto
ser Cultural.
Podemos, assim, de algum modo,
dizer que o Concelho da Batalha
é um pequenino grão de areia na
imensidão do espaço cósmico. Pois
nesse sentido a primeira peça museológica do Museu a apresentar
aos visitantes é um meteorito, que
atesta a longa história do Planeta
Terra.
Sabemo-lo através de Plínio – o
Velho – desde a antiguidade que os
homens se interessam pelas quedas celestes de estranhas pedras.
Pedras, que atravessam a atmosfera, iluminando-a com uma luz
muito viva, e se iam esmagar contra
o solo, quebrando-se em milhares
de pedaços, deixando a marca do
choque sob a forma de grandes buracos a que se dá o nome de crateras. Algumas são muito grandes e
pesam várias toneladas, outras são
mais modestas e o seu peso mede-se em quilos.
Hoje, sabemos que os meteoritos são mensagens do Universo,
mais exatamente, testemunhos da
história primitiva do nosso sistema
solar que, depois de uma viagem
através do espaço e do tempo, nos
trazem informações decisivas sobre as épocas em que as marcas
terrestres foram quase totalmente
apagadas. De certo modo, os meteoritos são os testemunhos da
origem do sistema solar, isto é das
nossas origens, porque são verdadeiros espectadores que assistiram
ao nascimento do Planeta Terra do
lado de fora do nosso sistema solar.
Graças ao trabalho de vários investigadores, sabemos também que
os meteoritos têm sensivelmente a
mesma idade da Terra ou um pou-
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co mais velhos. Foi assim possível
confirmar que todos os meteoritos
são rochas que se formaram no intervalo de tempo de 4,55 a 4, 5 mil
milhões de anos – a idade aproximada da Terra.
Por outro lado, a importância
destes asteróides, reside no facto
de que a composição química de
cerca de 80% dos meteoritos ser
muito semelhante à da coroa do
nosso sol. Com efeito, se compararmos a análise química de uma rocha
terrestre escolhida ao acaso e a de
um meteorito, verificamos que não
existe nenhuma correspondência
química entre a rocha terrestre e
o Sol, mas que a do meteorito é
notavelmente semelhante.
Os meteoritos surgem-nos, pois,
como objetos rochosos de exceção.
São primitivos pela sua idade milenar, pois são tão velhos ou mais do
que a Terra; são primitivos pela sua
composição química, dada a sua
semelhança com a química do Sol
que, só ele contém 99% da mas-sa do nosso sistema solar e cuja
composição é, sem dúvida, muito
próxima da composição do todo
que constituía a chamada – núvem
primitiva.
Por tudo isto, o meteorito que se
apresenta no Museu da Comunidade Concelhia da Batalha, é de
uma importância extrema, para que
compreendamos as nossas origens
extraterrestres; sendo considerado
em termos de classificação como
sendo um Siderito com 15 quilos
– Ferro e Níquel; de notar que esta
dualidade química de ferro e níquel
não existe em nenhuma parte do
planeta Terra – só existe a nível do
seu núcleo, o que prova também a
sua origem extraterrestre.

António José de Menezes Teixeira
Comissário Cientifico do M.C.C.B.
Geólogo/Arqueólogo

OPINIÃO

A função das instituições de ensino superior não se esgota na fronteira dos seus campi. Hoje espera-se que estas entidades adotem
uma postura pró-ativa nas comunidades em que estão inseridas
e que se envolvam diretamente com diferentes atores através do
estabelecimento e concretização de parcerias que tragam benefícios mútuos.
O Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria) tem-se empenhado para
que os saberes que possui sejam postos ao serviço de todos.
A parceria estabelecida com o Museu da Comunidade Concelhia da
Batalha é um bom exemplo do que pode ser feito.
O IPLeiria contribuiu com o seu know-how em áreas específicas no caso a área das acessibilidades e a área do multimédia - onde
detém competências altamente especializadas e ficou com acesso
a um espaço nobre onde tem a possibilidade de dar a conhecer os
trabalhos dos seus estudantes.
O resultado final parece-me claro: ganhou a comunidade, em particular todos os que visitam o Museu, que ficaram com um espaço
mais bem conseguido, com uma qualidade já reconhecida a nível

internacional, e com a possibilidade de, além do acervo museológico,
poderem ainda ter acesso a outras iniciativas de caráter cultural.
As nossas Escolas e centros de investigação envolvidos diretamente
neste projeto, a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS)
e o iACT (Unidade de investigação Inclusão e Acessibilidade em Ação)
a Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) e a Escola Superior de
Artes e Design (ESAD.CR) do IPLeiria, são Escolas reconhecidas pela sua
competência global e pelo seu nível de excelência em algumas áreas,
como são o caso das áreas envolvidas nesta parceria: as acessibilidades
e o multimédia.
A criação de um conjunto de materiais disponíveis no Museu e a dinamização de um leque variado de vivências culturais, só foi possível graças
à conjugação de esforços entre todas estas entidades.
Por tudo isto penso que estamos todos de parabéns e o IPLeiria não
pode deixar de se congratular por, em boa hora, se ter envolvido nesta
iniciativa.
Professor Doutor Nuno Mangas Pereira
Presidente do Instituto Politécnico de Leiria
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OPINIÃO

Biodiversidade e Geodiversidade

No topo da capa de alteração da rocha, o solo estabelece a fronteira entre os
mundos vivo e não vivo.

Fala-se hoje muito de biodiversidade e ainda bem que assim é.
Os biólogos têm sabido dar o
devido relevo aos temas das suas
investigações. O mesmo não acontece com a geodiversidade, palavra
ausente no discurso oficial que,
não é demais lembrar, constitui o
suporte da biodiversidade, seja à
superfície do planeta, seja nas profundezas oceânicas, onde ecossistemas muito particulares vieram
revolucionar as nossas ideias sobre
a origem da vida.
Numa primeira aproximação, geodiversidade pode ser entendida
como o conjunto de todas as ocor-rências de natureza geológica,
com destaque para rochas, minerais e fósseis (testemunhos de uma
biodiversidade passada), dobras e
falhas, grutas naturais e galerias de
minas, relevos e depressões ter-restres e submarinas, vulcões, etc.
Em terra e em condições favoráveis,
agentes físicos, químicos e biológicos alteram a capa externa das
rochas, dando origem ao solo, definido como um corpo natural, complexo e dinâmico, constituído por
elementos minerais e orgânicos,
caracterizado por uma vida vegetal
e animal própria, sujeito à circulação do ar e da água e que funciona como receptor e redistribuidor
de energia solar.
Entidade presente na imensa maio-

ria das terras emersas, na interface
da litosfera com a atmosfera e a
biosfera, o solo estabelece, assim, a
fronteira entre a geodiversidade e a
biodiversidade à superfície da Terra.
Sem solos não haveria prados,
charnecas, tundras ou florestas,
nem hortas, searas, montados ou
olivais, nem toda a biodiversidade
animal que nos rodeia.
Parte da atmosfera que nos as-segura a vida é o resultado de
uma interacção constante e contínua que sempre existiu entre os
seres vivos e a cobertura gasosa
do planeta. Muito diferente da actual, a atmosfera primitiva não tinha
oxigénio. Foram organismos muito
simples, como cianobactérias e algas marinhas microscópicas, que
produziram, por fotossíntese, todo
o oxigénio que viria a ser necessário
à respiração dos animais. Trata-se
de um processo que continua a ser
assegurado por todas as plantas
que nos rodeiam. É por isso que
dizemos que os parques arborizados, no interior das cidades, são
os seus pulmões. E é por isso que
lutamos pela defesa das estepes e
pradarias, das turfeiras boreais e
de todas as florestas, de todas as
latitudes e altitudes, das quentes
e húmidas, como a amazónica, à
taiga canadiana e siberiana, pois
são elas que fabricam a parte mais
importante do ar que respiramos.
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As rochas, a água, o ar e os seres
vivos ou, por outras palavras, a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera e
a biosfera conviveram entre si ao
longo da história do “Planeta Azul”.
Deste modo, a biodiversidade que
hoje nos rodeia é uma consequência dessa interacção e, portanto,
absolutamente dependente da geodiversidade.
Os recursos minerais, nomeadamente, os minérios de ferro,
alumínio, cobre, zinco, chumbo,
ouro e muitos outros, bem como
as fontes energéticas, sejam elas
os combustíveis fósseis (carvão,
petróleo, gás natural), a geotermia
ou o nuclear, foram e são determinantes na História da Humanidade.
A prospecção e captação de águas
subterrâneas e o conhecimento dos
terrenos, com vista à construção de
barragens, pontes, estradas e outras
grandes obras de engenharia são
outros suportes fundamentais da
civilização. Todos estes domínios da geodiversidade e, ainda, a
defesa do ambiente natural e a
preservação do património geológico e paleontológico representam aspectos práticos ao serviço
da sociedade em desenvolvimento
sustentado, com profundas implicações económicas, sociais e
políticas, à escala local, regional e
global.
Acresce ainda, e é bom não esquecer que, nos seus domínios
fundamentais, a geodiversidade
sempre teve papel de relevo no
pensamento filosófico, desde a Antiguidade aos nossos dias.
Com tão grande importância na sociedade, não se compreende a mais
do que evidente falta de cultura
geológica dos portugueses, dos cidadãos mais humildes e iletrados
às elites intelectuais mais iluminadas.
É claro que há excepções, o que só
confirma esta realidade.
Galopim de Carvalho
Professor Jubilado da Faculdade de
Ciências da Universidade de Lisboa
Texto escrito sem adopção do Novo
Acordo Ortográfico

MUSEU VIVO

Iniciativas diversas, com múltiplos actores locais e nacionais

Para manter o museu vivo, a equipa
do M.C.B.B. procura fomentar um
programa de actividades diversificado que procure ir ao encontro de
vários públicos, em sintonia com a
sua missão e vocação.
O ano começou com a ainda
quente notícia da atribuição do
prémio de Melhor Museu Português
2012. Em jeito de comemoração,
o M.C.C.B. presenteou os visitantes
com a apresentação de uma nova
peça, iniciativa que suscitou forte
adesão junto do público. Após uma
visita guiada, seguiu-se a esperada
revelação de uma urna funerária,
exemplar único do período romano,
ofertada ao Museu pelo conhecido
médico de Leiria, Cândido Ferreira.
A apresentação da urna contou
com uma explicação técnica por
parte do arqueólogo António Menezes
Teixeira, que fez o respectivo en-

quadramento da mesma, tendo o
Presidente da Autarquia, António
Lucas agradecido, em nome do
Museu, tal oferta. Fevereiro foi mês
de Turismo. Profissionais desta
área foram convidados a participar
num circuito pela Batalha. Com a
participação de 50 técnicos, fundamentalmente guias intérpretes,
oriundos de norte a sul do país, a
actividade incluiu visitas ao Museu,
à Ponte da Boutaca, ao Centro de
Interpretação da Primeira Posição
Portuguesa da Batalha de Aljubar-rota, ao Mosteiro, à Igreja Matriz e
à Igreja da Misericórdia. A jornada
terminou no M.C.C.B. com a apresentação e degustação de produtos típicos regionais.
Em Março, os mais novos foram os
reis do Museu, participando nas
actividades das férias da Páscoa,
que incluíram visitas ao Museu, ao
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Mosteiro, ao Hotel Villa Batalha, à
Loja Social e à Biblioteca Municipal.
Abril foi mês em que se celebrou
o segundo aniversário do Museu,
tendo-se iniciado o II Ciclo de Tertúlias. Galopim de Carvalho, antigo director do Museu Nacional
de História Natural foi o primeiro
convidado, com temas de grande
interesse sobre a Geologia e muitas
histórias de vida, numa autêntica e
genuína forma de comunicar que
caracteriza este conceituado cientista.
Ainda em Abril, a equipa do Museu
foi ao Algarve participar nos trabalhos do XVII Encontro de Museologia e Autarquias, realizado em São
Brás de Alportel.
Maio trouxe ao M.C.C.B. mais uma
tertúlia. A controversa transformação urbana da Vila da Batalha,
nos anos 60 do século XX, foi a
temática apresentada pelo profes-sor e investigador Cláudio Oliveira,
numa conversa bastante participativa.
Já no Dia Internacional dos Museus,
sob a temática “Memória + Criatividade = Mudança Social,” os principais convidados foram os seniores
e as crianças, para uma partilha de
memórias frutuosa. Entre as danças e teatro protagonizados pelas
crianças, a realização de flores em
papel e as cantigas dos mais ve-

MUSEU VIVO
lhos, trocaram-se muitos sorrisos
neste encontro de gerações.
Na Noite dos Museus, os fantasmas
invadiram a casa, numa actividade
onde a criatividade foi palavra de
ordem para profissionais e amantes
da fotografia, aplicada a diversas
técnicas fotográficas. Os “fantasmas”, esses, vieram do Curso de
Turismo do Agrupamento de Escolas da Batalha, abrilhantando uma
noite em que se celebrou, também,
o prémio Kenneth Hudson atribuído
ao Museu na Bélgica.
Ainda em Maio, o M.C.C.B. representou-se na Sala dos Passos Perdidos da Assembleia da República,
numa exposição com os museus
premiados pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM),
em colaboração com a APOM e o
Museu da Assembleia da República.
A 23 de Maio, foi inaugurado o espaço “Natureza e a Arte – Espaço
ESAD.CR”, com uma mostra resultante da parceria entre o Museu e
Escola Superior de Artes e Design
de Caldas da Rainha (ESAD.CR/IPLEIRIA).
As obras exibidas foram realizadas
por alunos do curso de Artes Plásticas daquela instituição.
Junho contou com mais uma tertúlia.
Saul António Gomes, distinto professor universitário, foi o convidado
que apresentou variadíssimas curiosidades sobre a formação das
freguesias do concelho e da região.
As férias escolares dos mais jovens
viveram-se novamente no Museu.
Os quatro elementos da Natureza
foram a temática escolhida para a
realização das actividades ao longo
de duas semanas.
No programa de visitas, estiveram
envolvidos diversos parceiros, nomeadamente as Grutas da Moeda, o
Mosteiro de Santa Maria da Vitória,
a empresa Gárgula Gótica e os
Bombeiros Voluntários da Batalha.
Coube a José Travaços Santos,
terminar o ciclo de tertúlias, com
a partilha de usos, costumes e
tradições desta região. O conceituado etnógrafo, fez-se acompanhar
de alguns elementos tocadores do
Rancho Folclórico Rosas do Lena.
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ACESSIBILIDADE

Serviço ou Oferta?

Estratégias de acesso à Informação e à cultura
Quando o Museu da Comunidade
Concelhia da Batalha se propôs
ser “o museu de todos” partiu para
essa difícil tarefa na convicção de
que a inclusão deve ser orgânica,
natural e discreta – parte integrante
do ADN de um espaço cultural feito
por pessoas, para pessoas e em que a
Pessoa será sempre a pedra angular.
A criação de condições para que
todos possam ser acolhidos na sua
diferença – qualquer que seja o seu
perfil, interesses ou capacidades –
é um processo lento e contínuo.
Este longo caminho desenha-se
num percurso cíclico de criação,
validação e constante reformulação. Neste universo, em vez de
ser a pessoa a moldar-se ao espaço, é o espaço que se vai moldando às especificidades de cada
pessoa que o habita. E essa plasticidade e possibilidade de transformação exigem tempo e a atenção
de quem diariamente convive com
quem ali entra.
A capacidade de, sendo sempre o
mesmo, se oferecer a indivíduos ou
a grupos; a crianças, jovens, adultos ou idosos; e a pessoas sem
ou com incapacidades, - transformando-se em tantas experiências
diferenciadas quantos os perfis dos
visitantes - resulta de uma premissa
estruturante do M.C.C.B.: a inclusão
que se quer viver não é vista como
um “serviço”, mas sim como uma
“oferta”.
Um serviço dá resposta a uma ne-

cessidade. Uma oferta antecipa as
respostas para que a necessidade
não se chegue a sentir. A oferta
desperta o desejo, a vontade de
consumir ou de participar.
Em pelo século XXI, grande parte
dos projetos de acessibilidade no
domínio da cultura surge ainda
como um serviço. Um valor acrescentado. É a rampa que se cria
depois das escadas já lá estarem, o
Braille que se coloca depois de as
letras a negro se oferecerem a quem
as pode ler, o espetáculo que se vê
complementado com interpretação
gestual ou audiodescrição num determinado dia, a determinada hora,
e apenas naquela ocasião.
É mais fácil fornecer um serviço do
que garantir a oferta pois o primeiro
é feito “à medida”, é localizado no
tempo e no espaço e tem um destinatário mais ou menos definido;
já a segunda, cria-se num vazio
aparente. A riqueza de uma oferta
nasce da preocupação em atingir
uma “universalidade” moldável; da
possibilidade de ela ser utilizada ou
não; e da criação de uma liberdade
e autonomia que valoriza quem
usa. A oferta é ainda potenciadora
de riqueza pois estimula a participação e a mudança. E a oferta leva
a que se invertam os papéis sociais,
particularmente quando se trata de
grupos marginalizados, vulneráveis,
minoritários ou desfavorecidos. Ao
criar condições para acolher estes
grupos, e de modo preferencial

tornando-os agentes ativos nesse
processo, essas mesmas pessoas
ganham maior poder. Importa
referir, porém, que, com esse poder,
nasce também a responsabilidade.
Havendo oferta, será essencial que
se frua o que é oferecido.
Para se ver a acessibilidade e a
inclusão como “oferta” teremos
de abordá-la enquanto uma simples (mas importante) faceta de um
produto que se tem de colocar no
mercado, dando-se a conhecer.
Num momento em que a oferta
neste domínio é escassa, preocupações com a inclusão são ainda
vistas como algo extraordinário ou
diferenciador. Algo que ainda precisa de ser publicitado pois ainda
não é compreendido, nem mesmo
por quem se vê como destinatário
privilegiado.
Pela sua novidade, é motivo de
curiosidade, uma referência para
quem estuda a matéria, mas não
cumpre ainda a grande missão que
deve ter: existir apenas.
Tal acontecerá quando a oferta de
soluções de acessibilidade passem a ser uma parte integrante de
qualquer produto cultural.
Neste domínio, como em todos os
outros num mundo alicerçado em
leis de mercado, deseja-se a concorrência pois ela é sempre geradora de mudança e melhoria. Se
no seu projeto de acessibilidade e
inclusão o M.C.C.B. contribuir para
espevitar consciências e servir de
modelo (no que tem de bom e de
mau) para que outros façam mais
e melhor, então vê cumprida a sua
função social, pedagógica e humana.
Com isso continuará a ser o museu
de todos e fará com que outros,
como ele, passem a oferecer-se à
diferença.

Josélia Neves
joselia.neves@ipleiria.pt
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SERVIÇO EDUCATIVO

Serviço Educativo: difusão do conhecimento em contexto museólogico

Uma das atividades realizadas no M.C.C.B. que registou grande aceitação pelo grupo de seniores envolvidos.

O Serviço Educativo do Museu da
Comunidade Concelhia da Batalha
tem vindo a estabelecer e a promover uma estreita relação com
a comunidade escolar e os seus
actores. Numa perspetiva de despertar mentes e estimular a criatividade, o museu assume como
fundamental a aposta nas áreas
da investigação da história e do
património local.
Através do Serviço Educativo, são
disponibilizados programas destinados a crianças e jovens dos
diversos níveis de ensino, com o
principal objectivo de proporcionar
o contacto com as colecções do
Museu e com o diverso património
(material e imaterial) concelhio. As
vertentes da Inclusão e da Solidariedade, em harmonia com o
meio envolvente, também não são
colocadas de parte, sendo, curiosamente, atividades com enorme
impacto e grande adesão por parte
dos mais jovens.
Os alunos têm, assim, ao seu dispor, diversas oficinas de expressão
dramática e plástica, visitas-jogo,

fichas pedagógicas e a organização
de visitas temáticas, que vão ao encontro dos conteúdos da exposição
central do museu com a possibilidade de complementar e acrescentar valor aos currículos ministrados
nos estabelecimentos de ensino.
Aprender de forma divertida, sensibilizar para o Património e educar
para a Cidadania, são os grandes
objectivos preconizados pela equipa do nosso museu, tendo em vista
garantir o desenvolvimento das actividades preparadas.
Mas o Serviço Educativo funciona,
também, nos diversos momentos
em que o calendário escolar é interrompido. Em tempo de férias, vêem
sendo organizados programas de
actividades lúdicas e pedagógicas,
destinados a crianças entre os 6 e
os 12 anos. Esses programas, habitualmente com grande procura e
adesão dos jovens, reservam para
os mais novos um conjunto de iniciativas que visam o contacto directo
e contextualizado com o espólio
do Museu, promovendo não só a
exploração dos seus conteúdos
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temáticos como, também, a sensibilização das novas gerações para
uma atitude solidária, em harmonia
com o meio envolvente.
O desenvolvimento destes programas só tem sido possível com a
realização de parceria com diversos espaços/agentes culturais localizados no Concelho da Batalha
e limítrofes, através de visitas de
exploração ou temáticas que contribuem para o enriquecimento da
experiência cultural e pedagógica
das crianças e dos jovens.
São de referir as diversas visitas realizadas ao Mosteiro de Santa Maria da Vitória, Museu Etnográfico da
Alta Estremadura, Grutas da Moeda,
Pia do Urso, Adega Cooperativa da
Batalha, Bombeiros Voluntários,
Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, Instituições de
Solidariedade Social, entre muitas
outras.
Em suma, cabe ao Serviço Educativo
uma missão de grande importância,
no contexto do desenvolvimento
social, cultural e pedagógico das
gerações mais jovens.

INVESTIGAÇÃO

Carvões do Lena: um projecto, muitas estórias

Centro de Estudos de História e Filosofia da Ciência, Universidade de Évora / Equipa de
projecto do M.C.C.B.
Introdução

Nas formações jurássicas da Batalha à Mendiga, estendendo-se pelo
vale do Lena por mais de uma vintena de quilómetros, são conhecidos desde o século XVIII 1pequenos
jazigos de carvão, aproveitados
de forma intermitente e artesanal entre os anos 1850 e a 1.ª
Guerra Mundial. A sua exploração
teve um impacto económico significativo durante as duas Guerras Mundiais, quando o país se viu
obrigado a recorrer aos combustíveis pobres dado o embargo à
importação de carvões estrangeiros, e no período entre guerras,
quando acarinhado pelo governo
da Ditadura, o movimento industrialista tentou corresponder aos
desígnios de progresso nacional.
Para centenas de operários e
famílias, não obstante os importantes núcleos industriais ligados
à metalurgia (Vieira de Leiria), ao
vidro (Marinha Grande) e, desde os
anos vinte, ao fabrico do cimento
(Maceira-Liz), as minas constituíram
o único meio de subsistência aces-sível, pesasse embora, a rudeza e
perigosidade constante do trabalho
em profundidade, mal compensado
por soldos ligeiramente superiores
ao da vida no campo. Contudo, o
estigma da vida nas minas ajuda a
compreender a recorrente escassez
de mão-de-obra, circunstância que
aliada à falta de vias de escoamento rápidas e económicas e à fraca
competitividade
dos
carvões,
constituíram, desde sempre, as
maiores ameaças ao sucesso da
indústria carbonífera regional.
Os traços da atividade das sucessivas
concessionárias mineiras foram-se
esbatendo gradualmente no território e na memória colectiva, com
o desaparecimento das infra-estruturas construídas e das sucessivas
famílias operárias que deram vida
às minas, ao comboio mineiro (an1 As mais antigas referências parecem ser as
relativas à mina do Sítio das Hortas, datando
de 1740 (Ackermann, E., 1908. Sobre as minas
de azeviche de Porto de Mós em Portugal.
Rev. de Chimica Pura e Aplicada, 45-46, p.
278-282.

Figura 1. Qual herança, o trabalho da mina não raras vezes absorveu famílias inteiras

e gerações sucessivas; noutras o ‘encontro para a vida’ aconteceu. Encarnação,
escolhedora de carvão, e António Santos, mineiro, à esquerda, conheceram-se na
mina e casaram; À direita: Artur Rosa e o autor. “Crise? Isso era naqueles tempos…”
dixit. Foto MCCB, 2013.

tigo Caminho de Ferro Mineiro do
Lena), às oficinas e à Central eléctrica de Porto de Mós, espinha dorsal da fileira industrial estabelecida
na região ancorada na extração
e aproveitamento dos carvões.
A recuperação destas memórias no
tempo e no território, constitui o fulcro do projecto que o M.C.C.B. tem
em curso, cujo desenvolvimento
contemplará uma exposição temporária na sede do museu, e a publicação de textos sobre as diversas
facetas da vida do Couto Mineiro do
Lena 2, actividades que visam contribuir para o conhecimento, valorização e preservação do património
mineiro regional ligado ao carvão, e
reforçar as sinergias entre o museu
e a comunidade local, mediante o
apelo à investigação participada

(V. http://www.museubatalha.
com/faca-parte-investigacao-edivulgacao).

Embora a documentação de arquivo e os (já poucos) testemunhos materiais permitam replicar à
distância episódios essenciais da
historiografia do território mineiro,
as estórias que os documentos
só de longe permitem reproduzir,
estão ainda vivas na memória da
última geração de operários invi2 Entidade jurídica sob a qual foram agrupadas, em março de 1925, as mais de quarenta
concessões atribuídas na região para pesquisa e exploração de lenhites, cobrindo uma
área total com cerca de 6700 hectares.

| 14

síveis, Homens que vestidos com
o negro pó das minas arrancaram
carvão, empurraram vagonetas à
força de ombro e fugiram ao “tufo”3;
Mulheres que com as mãos doridas
de cortes e frio separaram, à boca
da mina, o estéril do ‘minério’.
Muitos outros deram também o seu
contributo para a consolidação
desta indústria, que conciliou, nas
mesmas mãos, a produção, a exportação e parte do consumo dos
carvões do Lena. Recorde-se a linha
de caminho de ferro privativa que
garantia a exportação dos carvões,
que durante alguns anos se abriu ao
transporte de passageiros e mercadorias; a central eléctrica onde
se queimavam estes combustíveis,
a qual assegurava assim um consumo regular da produção mineira,
isto sem esquecer a construção e
manutenção da rede privativa de
linhas de alta tensão que ligaram
a Central às várias dependências
da empresa e permitiram o fornecimento de energia para consumo
público, industrial e doméstico.
Esta teia de negócios, cedo revelou fragilidades, decorrentes, por
um lado de condições inerentes
aos jazigos e às propriedades tecnológicas dos carvões, por outro
das opções estratégicas das con3 Mistura tóxica e explosiva, formadas pelo
pó do carvão e pelas emanações gasosas
do carvão.

-

cessionárias, que conduziram ao
encerramento das minas e ao desmembramento do Couto Mineiro em
dezembro de 19544.

Um século de trabalhos mineiros

O jazigo do Sítio das Hortas (Concelho de Porto de Mós), de onde se
extraiu azeviche5, parece ter sido o
primeiro a ser explorado, nos anos
setecentos. Em meados de 1955
terão começado as pesquisas na
Batalha (minas de Alcanadas e
Chão Preto, Mata e Ingleses), cujo
registo envolveu Jorge Croft, comerciante, e o Marquês da Bemposta, numa batalha judicial pela
titularidade da concessão. Mais a
sul, nas vizinhanças de Alcanede,
houve trabalhos nas minas de Valverde e Cabeço do Veado6, cedo
abandonadas dadas as dificuldades de transporte. Nos princípios do século XX foram registadas novas ocorrências de carvão
e de pequenas bolsadas de ferro
que chegaram a alimentar esperanças de uma indústria siderúrgica
regional, somando-se mais registos
até aos anos vinte, parte dos quais
deram lugar a concessões que vieram a ser geridas em conjunto pela
Sociedade Mineira do Lena7.
O meio século volvido sobre o
abandono das minas do Lena,
encarregou-se de apagar as marcas da actividade mineira, desaparecendo poços, escombreiras,
oficinas e outros anexos mineiros.
Permanecem ainda acessíveis duas
ou três bocas de galerias não seladas na zona das minas da Bezerra
(Serro Ventoso, Porto de Mós) e a
do poço inclinado das Barrojeiras (mina de Alcanadas, Batalha),
4 Brandão, J.M.; Mata-Perelló, J,M., 2013. A
“dívida metódica” e a Empreza Mineira do
Lena (Portugal). Com. ao XIV Congreso sobre Patrimonio Geológico y Minero. Castrillón
(Asturias), setembro de 2013. Vol. de atas,
no prelo.
5 Variedade de carvão escuro, de textura
muito fina, compacto, muito procurado para
o fabrico de objetos de adorno votivos e em
escultura.
6 V. Ribeiro, C., 1891. Memória sobre as minas de carvão de Valverde e Cabeço do Veado
nos concelhos de Alcanede e Porto de Mós.
Rev. de Obras Públicas e Minas XXII, 262-264,
pp. 273-285.
7 Cf. Acrescente-se que grande parte das
concessões que constituíam o “Couto Mineiro
do Lena”, foram atribuídas afim de garantir
o prolongamento e exploração em profundidade, de alguns jazigos onde a qualidade dos
carvões, ou a estrutura geológica se mostravam mais favoráveis.

Figura 2. António do Rosário Baptista (ao centro), 86 anos, recorda trabalhos e

companheiros junto do poço das Barrojeiras. Foto MCCB, 2006.

relembrando tempos difíceis que
corriam sob a protecção de St.ª
Bárbara, cujo nicho ainda se conserva (fig. 2).
Apesar das expectativas criadas
ao longo dos cerca de cem anos
que os registos oficiais permitem
seguir (1854-1954), pode dizer-se que as minas do Lena nunca
tiveram grande desenvolvimento, o
que pode atribuir-se a uma conjunção de condições intrínsecas e extrínsecas ao jazigo. Entre as primeiras, apontem-se as propriedades
físicas e a composição dos carvões,
desfavoráveis, que implicavam, ordinariamente, a sua mistura com
carvões estrangeiros de elevado
rendimento e a utilização de queimadores apropriados; entre as segundas, avulta o facto de a maior
parte do trabalho se fazer a braço
e fogo8, consequência, em parte, da
possança e posição estrutural das
camadas úteis, determinantes da
exiguidade e extensão do labiríntico sistema de galerias.
Até finais dos anos vinte, as atenções das concessionárias concentraram-se, sobretudo, nas minas
do Vale do Lena (Bezerra, Vale de
Bragadas, Ferrarias e Cabeço do
Veado, as mais produtivas), dada
a qualidade dos carvões e o conhecimento que se tinha dos seus
afloramentos, que indiciavam a
continuidade do jazigo, como se
pensava desde o início da década,
pela leitura, menos avisada, dos
reconhecimentos do engenheiro
Manuel Castelo Branco, Conde de
8 Este panorama apenas se inverteu no
quadro das necessidades impostas pela 2.ª
Grande Guerra, quando se modificaram, em
Alcanadas, as metodologias de lavra.
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Arrochela, que assumira, durante
vários anos, a direcção das minas:
Do que fica exposto conclui-se que
existe uma perfeita continuidade na
formação carbonífera desde o grupo
Outeiro do Jardim no Concelho de
Porto de Mós até ao grupo de Vale
de Ventos no Concelho de Alcobaça,
demonstrando os trabalhos executados até hoje não só abundância e boa
qualidade do carvão mas também a
necessidade de ver estabelecido um
plano geral de lavra, impossível de
indicar desde já pela grande extensão
das camadas e pela necessidade de
completar os reconhecimentos iniciados entre eles as sondagens, para as
quais, por mais esforços que tenham
sido feitos, ainda não se conseguiram
os aparelhos necessários9.
Nas minas da Bezerra, que empregavam entre 1927 e 1928 uma média de 120 mineiros, investiu-se na
construção de uma central elétrica
a fuel e no equipamento de lavra
(compressores, guinchos, martelos
eléctricos e pneumáticos, e equipamentos de bombagem e ventilação), atingindo-se uma produção
na ordem das 40 t/dia, sobretudo
destinada às locomotivas da C.P.10
Em Alcanadas e Chão Preto, onde se
presumia a existência das maiores
reservas, os técnicos dos serviços
oficiais de minas eram de opinião
9 Cf. Memória sobre as minas de carvão de
Porto de Moz da Soc. Mineira do Lena, Lda,
pelo Conde de Arrochela. 31/12/21. Arquivo
da Direcção Geral de Energia e Geologia (A.
DGEG).
10 Sublinhe-se que parte dos fornecimentos
à C.P., entregues na estação da Martingança,
se destinavam ao pagamento do material de
via fora de uso da Linha do Oeste (carris e
eclisses), adquirido pela concessionária das
minas para construir a linha da Martingança
às minas de Porto de Mós.

que para o seu mais útil aproveitamento se procedesse à destilação
do carvão à boca da mina (processo que não foi implementado),
ou à produção de energia (termo)
elétrica “benefícios estes inúteis de
encarecer uma vez que a lenhite
era de qualidade inferior à de Porto
de Mós, com maior quantidade de
voláteis, menor rendimento térmico
e produzindo maior quantidade de
cinzas na queima, computando-se
o seu “valor industrial em menos de
um terço da boa hulha inglesa”11.
Este carvão só tinha aceitação
nas fábricas de cal hidráulica (Maceira) e na Empresa dos Cimentos
de Leiria que o queimava misturado com carvão importado, usos
que por si só, não justificariam a
exploração das minas. Por outro
lado, a combustão espontânea que
sempre caracterizou os carvões
da Batalha, impedia a empresa de
constituir depósitos de longa duração, o que ao longo do tempo
sempre forçou a produção da mina
pelo consumo, como reportaria
Monteiro da Conceição12, director
técnico do Couto Mineiro do Lena
desde 1928 até à sua revogação.
Neste quadro, compreende-se que a
exploração industrial de Alcanadas
só tivesse começado verdadeiramente quando entrou em funcionamento a Central elétrica construída
pela concessionária em Porto de
Mós, a qual absorvia a quase totalidade da produção. A mina que
explorava duas camadas inclinadas
de lenhite desenvolveu-se desde
então em extensão e profundidade,
com a abertura de poços inclinados acompanhando o pendor dos
carvões e um complexo sistema
de galerias, chaminés e travessas.
Porém, os maiores investimentos na
lavra só ocorreram com a eclosão
da 2ª Guerra Mundial, quando já
esgotadas as minas de Porto de
Mós, o esforço de produção se
concentrou em Alcanadas, a única
mina em condições de manter a
actividade da Empresa Mineira do
Lena (EML)13.
11 Cf. Informação da Circunscrição Mineira
do Sul (CMS). Ponte Metello, 27/08/1935.
A. DGEG.
12 Cf. “Relatório dos trabalhos efectuados
durante o ano de 1942” por J.M. Conceição.
EML, 30/01/1943. (A.DGEG).
13 Concessionária do Couto Mineiro desde
1932, quando a Match, por razões económi-

Sublinhe-se que, por modificações
do sistema de queima, as cimenteiras de Leiria estavam nessa
altura a consumir mais carvão e,
por outro lado, era necessário incrementar a produção de electricidade, mantendo os ritmos de abastecimento da central (450 a 500 t
mensais).
Para responder de forma eficaz às
novas solicitações do mercado,
foram adquiridos além de novos
martelos picadores pneumáticos,
que permitiram intensificar o avanço
das galerias, roçadoras mecânicas
e guinchos de arrasto, equipamentos que, no seu conjunto, ajudaram
a colmatar a escassez de mão-de-obra particularmente sentida nos
difíceis anos da Guerra.
À superfície constrói-se a oficina de
escolha mecânica dos carvões (fig.
3) onde trabalhavam em média 26
mulheres, e os silos que descarregavam directamente nos vagões do
ramal de caminho de ferro, acabado de levar às Barrojeiras (1940).
A mina dava então trabalho a cerca
de centena e meia de trabalhadores
repartidos em dois turnos consecutivos de oito horas assegurando os
trabalhos de fundo (129 homens), e
de superfície (28 homens)14, superando largamente os difíceis anos
trinta, em que, mercê de uma situação financeira calamitosa, a empresa estivera praticamente condenada à falência, com salários e
ordenados em atraso, paralisação
dos trabalhos e debandada geral
dos mineiros de todos os centros
cas, sofreu uma profunda mutação interna,
ressurgindo nesta nova imagem pública, expressão da nova administração e cabedal
financeiro.
14 Cf. CMS, Auto de visita. Mota Braga,
8/05/1940. (A. LNEG).

de produção, e em falta com todos
os compromissos financeiros para
com os seus credores.
O empobrecimento do jazigo, em
possança e qualidade do carvão,
que estava já a verificar-se em profundidade, aliado ao aumento das
despesas com a conservação da
mina das Ferrarias (a única onde
ainda se mantinham alguns trabalhos), sem que daí resultassem vantagens, levaram a administração da
EML, a voltar-se o Cabeço do Veado, mina que fora abandona dadas
as dificuldades de se conseguir um
transporte económico. Todavia, os
resultados não foram animadores e
em breve desmoronou toda a actividade mineira que João Monteiro
da Conceição tentou ainda reabilitar, sem sucesso, com a sua própria
empresa (SOCARBO, Lda.).

A solução “dois em um”

A Sociedade Mineira do Lena (SML)
constituída, em 1921, procurou
dar resposta à carência de capitais sentida depois da 1.ª Grande
Guerra e optimizando recursos,
a fim de fazer frente aos carvões
importados que tinham voltado a
surgir. Todavia, não conseguiu superar as dificuldades de transporte
desde os principais centros de exploração no alto da serra da Pevide
(Serro Ventoso) até à Batalha, onde
eram baldeados para o caminho de
ferro privativo da Sociedade, que os
levava até à Martingança (entroncamento com a Linha do Oeste).
Aí sofriam nova baldeação para os
vagões da C.P. e para os da Empresa de Cimentos de Leiria, que
começara a laborar em 1923.
Em 1926, a The Match and Tobacco

Figura 3. Ruínas dos anexos mineiros em Alcanadas, anos oitenta. Ao centro o edifício

da oficina de escolha. Foto: colecção particular de Olegário Beato.
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Timber Supply Company (adiante
referida apenas por Match) constituída dois anos antes para assegurar o negócio monopolista dos
fósforos no continente e em Angola, adquiriu os ativos e o passivo
da SML, anunciando um ambicioso
plano de trabalhos que previa a remodelação da linha existente até
à Batalha e o seu prolongamento
para sul até à Bezerra, passando
por Porto de Mós; a construção de
uma central eléctrica para queima
dos carvões da Batalha, resolvendo
assim o problema da falta de compradores; prevendo ainda a destilação dos carvões para obtenção
dos seus sub-produtos.
A conjuntura político-económica
da altura era-lhe favorável, dadas as medidas protecionistas
aos produtores e consumidores de
carvões nacionais, promulgadas
pelo Governo saído do golpe de
Estado de 28 de Maio de 1926, as
quais visavam, em última análise,
a diminuição da saída de divisas
do país. Tais medidas garantiam-lhes acesso fácil ao crédito a taxas
preferenciais e reduções substanciais dos direitos alfandegários na
importação de equipamentos não
fabricados no país, nomeadamente
no âmbito da construção de transportes mineiros e de instalações de
produção de energia.
É neste quadro que a Match, embora financiada com capitais franceses obtidos em bolsa, consegue
do Estado um enorme empréstimo
destinado ao desenvolvimento do
Couto Mineiro em todas as suas
valências e potencialidades que, no
entanto, não mais deixou de ensombrar as suas contas nem as da
Empresa Mineira do Lena que lhe
sucedeu (1932), que só sobreviveu,
até finais da década de quarenta,
graças a sucessivas hipotecas dos
seus ativos (instalações, equipamentos, caminho de ferro, central
e linhas de energia) e receitas, e
ao perdão das obrigações fiscais.
Parte daquele capital foi canalizado
para o caminho de ferro, porventura, um dos elementos mais visíveis
daqueles ambiciosos planos, que
envolveu em média, mensalmente,
na montagem da linha, construção
das estações e demais estruturas,
cerca de duas centenas e meia de
operários.

Figura 4. Nos Golfeiros: registando o trajeto do carvão. Sulpício Rodrigues, antigo
mineiro, 82 anos. Foto MCCB, 2006.

Ao material circulante adquirido
pelas concessionárias para exportar os carvões e abastecer as minas
dos materiais essenciais à laboração (locomotivas, vagões e cisternas), acresceram carruagens e
vagões para o serviço de passageiros e mercadorias, adquiridos para
rentabilizar a linha, aproveitando
as disposições legais sobre transportes mineiros, que permitiam que
estes pudessem ser utilizados para
o serviço público15. Assim, numa
região com poucos e bons acessos rapidamente se estabeleceu um
“serviço combinado” com a Linha
do Oeste da C.P. na Martingança,
“para transporte de bagagens, recovagens e mercadorias em grande
e pequena velocidade, gado suíno
acondicionado ou solto, e animais
de qualquer outra espécie acondicionados em veículos desarmados, de ou para as estações das
suas redes…”16. Iniciado em 1927
aquando da renovação da linha até
à Batalha, estendeu-se até Porto
de Mós em 1930 com a conclusão
do prolongamento da linha, até às
minas da Bezerra, mantendo-se até
1935, quando por desentendimento
no acerto dos créditos com a C.P., o
serviço foi encerrado.
Visto inicialmente com bons olhos
pelos peritos dos serviços oficiais
de minas, que o entendiam como a
definitiva solução da falta de meios
15 Cf. Brandão, J.M., 2008. Caminho de Ferro
Mineiro do Lena: desígnio de progresso industrial e social In: Brandão, J.M. et al. (Eds.),
Património geológico, arqueológico e mineiro
em regiões cársicas. SEDPGYM, Batalha. p.
193-203.
16 Cf. Contrato nº 831 entre a C.P. e a Match
em 12/12/1926. Arquivo Histórico da CP.
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de escoamento da produção, cedo
se tornou, para os mesmos técnicos,
numa fonte permanente de preocupações ao verem os fundos da
empresa serem maioritariamente
aplicados na construção e equipamento do caminho de ferro, descurando a preparação das minas, não
se assegurando assim a matériaprima a transportar17.
Não passaram de meras intenções,
os propósitos da empresa quanto ao
prolongamento da linha até à Mendiga, e depois, mais para sul, até ao
Entroncamento ligando à Linha do
Norte da C.P., de molde a garantir o
duplo objectivo de encontrar novas
saídas para os carvões e de prestar serviços públicos a toda uma
região com poucas alternativas de
ver escoados os seus produtos. Na
realidade, pouco tempo volvido sobre a abertura ao público da linha
Martingança - Porto de Mós, já a sua
exploração se mostrava deficitária.
No percurso de cerca de 30 km da
antiga linha mineira, são ainda visíveis as marcas da linha pela serra
da Pevide, levantada em 1938, actual Ecovia, bem como traços das
antigas estações de Martingança
e Pinheiros (Batalha). Da estação
principal construída pela empresa
no sítio da Corredoura em Porto
de Mós, onde estavam instaladas
as oficinas, a cocheira de material
circulante (totalmente alienado) e
os escritórios, muito dificilmente se
reconhecem elementos que remetam para esses tempos, dada a instalação do actual parque industrial.
17 Cf. CMS, Relatório.
20/11/1928. A. DGEG.

Paiva

Morão,

Notas finais

Figura 5 A Central Lena, em construção, início dos anos trinta. Foto: coleção particular de
Victor Guerra.

Termoeletricidade: o futuro das da EML e a HEAA. A administração da
minas
Mineira do Lena tinha plena consciênPreconizada desde cedo como a
mais viável das soluções para o
aproveitamento da generalidade
das lenhites nacionais18, o processo
só veio a ser devidamente equacionado com a Match, em 1927,
que lançou o projecto da Central
Lena, como foi designada, para
uma potência de 1000 kW, destinada a queimar o carvão de Alcanadas (fig. 4). Implantada em
Porto de Mós, por se ter encontrado
aí melhores garantias de abastecimento em água, começou a laborar
em 1932, apenas com uma caldeira
de 500 kW, que permitiu electrificar
a mina, as instalações e oficinas
da empresa e fornecer às vilas de
Porto de Mós, Batalha e Reguengo
energia para a iluminação pública.
Posteriormente fez-se a ligação à
fábrica de cimentos de Maceira, anteriormente abastecida pela Hidro
Eléctrica do Alto Alentejo (HEAA)19.
A competição pelo abastecimento
da região Oeste, nomeadamente
aos concelhos de Alcobaça, Nazaré,
Marinha Grande e Leiria, no quadro
do plano de electrificação geral do
país que começara a esboçar-se,
marcou, desde então, as agendas
18 V. Aboim Inglês: Conferência na sede do
Centro União Republicana. A Lucta, n.º 2594,
7/03/1913. Este engenheiro foi director técnico de algumas minas da região.
19 Fundada em 1925 para aproveitar as
torrentes da ribeira de Nisa, rapidamente
se expandiu e, no final da década de trinta,
abrangia já, além dos distritos de Portalegre
e Santarém, vários concelhos dos distritos de
Castelo Branco, Évora e uma pequena parcela
dos de Leiria.

cia de que a sobrevivência da Companhia dependia sobremaneira, da
produção e venda de electricidade,
aproveitando ao máximo a única
mina que lhe poderia garantir o seu
futuro: Alcanadas, já que as pequenas concessões de Porto de Mós
se avizinhavam comprometidas a
curto prazo, dadas as - cada vez
maiores - dificuldades decorrentes
da complexidade tectónica e perda
de qualidade dos carvões extraídos, e a sua escassez.
Nesta luta, a HEAA estava em vantagem por a sua energia ser de origem
hidráulica, via de produção que vinha a ser acarinhada pelos serviços
do Estado, que viam nela a forma
economicamente mais eficaz para
electrificar o país, embaratecendo
os custos de produção, e recomendada pelo corpo técnico de engenheiros cuja voz se vinha a impor desde o Congresso de 1931.
Pelo contrário, esse mesmo corpo
de peritos, relegava as centrais
termoeléctricas para um papel
secundário, de apoio e reserva20,
como era o caso da Central da
EML., que acabou por ter de formar
uma parceria com a HEAA e com
as Companhias Reunidas de Gás e
Electricidade, que aproveitando as
estruturas já instaladas pela empresa mineira, se foram paulatinamente afirmando na região.
20 Cf. Lei de Bases da Electrificação, base II.

| 18

Por diversas vezes os técnicos dos
serviços oficiais de minas alertaram
o Ministério e as concessionárias,
para o rumo da gestão do Couto
Mineiro, onde fora patente, pelo
menos até aos anos trinta, um percurso errático que evidenciava “a
intenção e uso de extraírem carvão
onde mais económica se veja a extracção sem cuidarem da devida
pesquisa metódica das diferentes
zonas mineiras”21, bem como para o
facto de se estarem a fazer grandes
investimentos sem que houvesse,
a montante, o reconhecimento da
existência de carvão suficiente e de
qualidade. Estes apelos esbarraram no argumento das dificuldades
financeiras impostas pela amortização do empréstimo contraído em
1927 com o Estado e com a modéstia das receitas agravadas pela
perda, nos anos trinta, da venda
de electricidade à cimenteira e à
quebra no volume de vendas de
carvão por esgotamento dos melhores jazigos.
A Central, ponto nevrálgico do Couto Mineiro, funcionou enquanto as
condições de exploração permitiram um abastecimento económico
da rede eléctrica regional, entretanto estendida até Alcobaça,
desmoronando com a entrada em
funcionamento das grandes obras
de aproveitamento hidroeléctrico
nos anos quarenta.
Amputada da Central, vendida em
1948 a um grupo formado pelas
principais hidroeléctricas portuguesas (SEOL – Sociedade Eléctrica
do Oeste L.da), negócio feito à revelia dos pareceres das entidades
mineiras, e sufocada pelo ruinoso
passivo herdado da anterior concessionária, a EML mergulhou na
mais grave crise da sua existência,
que conduziu, inevitavelmente à
sua liquidação despedindo colectivamente o pessoal que ainda se
lhe encontrava ligado e alienando o
já seu magro património, glórias e
misérias que, no âmbito deste projecto de investigação se pretendem
recolher para memória futura.
José Manuel Brandão

Texto escrito sem adopção do Novo
Acordo Ortográfico
21 Cf. CMS, Auto de visita. Júlio O Simões,
22/02/1930. A. LNEG.

ENTREVISTA | CELESTE AMARO | DIRETORA REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO

“Os museus entram com alguma dificuldade no universo da
divulgação jornalística”
Como define o momento atual
que a Museologia portuguesa
está a atravessar?
Celeste Amaro: (C.A.) - De acordo

com o novo estatuto orgânico, criado pelo Decreto-Lei nº 114/2012
de 25 de maio, a Direção Regional de Cultura do Centro passou a
tutelar, para além do Mosteiro de
Santa Clara-a-Velha, seis Serviços
Dependentes – Museu da Guarda,
Museu Francisco Tavares Proença
Júnior (Castelo Branco), Museu
de Aveiro, Museu José Malhoa e
Museu da Cerâmica (Caldas da
Raínha) e Museu Dr. Joaquim
Manso (Nazaré), cujos critérios de

acesso público se encontram num
processo de uniformização e atualização. No âmbito do Plano de
Redução e Melhoria da Administração Central (PREMAC), este novo
estatuto representou uma reforma
estruturante na área da Cultura ao
reunir no mesmo organismo, sob
a administração direta do Estado,
a maioria das competências de
três anteriores instituições, eliminando redundâncias e reduzindo substancialmente os custos
de funcionamento necessários à
prossecução das suas missões.
Sobre a realidade dos Museus no
Centro, marca que reúne uma rede

Para Celeste Amaro, os Museus têm registado um salto qualitativo importante
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de Serviços Dependentes cujo
paradigma se pretende alterar, no
sentido de os aproximar aos cidadãos, à identidade regional, ao
cumprimento das suas funções
culturais e sociais entendo que é
cada vez mais importante abrir os
museus ao público e não fechá-los em torno das suas coleções.

No domínio do apoio aos Museus, quais têm sido as linhas
orientadoras da Direção Regional de Cultura do Centro?
C.A. - As linhas estratégicas e orientadoras da DRCC no quadro
da gestão destas novas unidades
orgânicas foram sustentadas na
criação de uma rede de Museus,
garante de uma dinâmica interrelacional e confrontante com as
atuais limitações financeiras existentes, mais incisivas no universo da
área da cultura. Museus no Centro
projeta-se como uma rede de instituições museológicas e patrimoniais de referência, ao serviço dos
cidadãos, com afirmação da diversidade regional e das figuras identitárias de cada um dos espaços.
Museus no Centro tem como Missão
o conhecimento, a conservação e
a divulgação das diversas coleções
e espólio arqueológico que constituem os seus acervos, o desenvolvimento de ações culturais e
pedagógicas, visitas comentadas e
oficinas pedagógicas diversas, bem
como um programa renovado de
exposições temporárias, concertos
e espetáculos, palestras e ciclos de
cinema. Estas iniciativas assumem
uma relação estreita e dinâmica
com as comunidades e parceiros,
numa política de acessibilidade e
inclusão, cumprindo um serviço
público. Museus no Centro pauta-se pelos valores da preservação
do património, da promoção da
cultura, da abertura à comunidade,
pela competência e pela excelência
dos serviços que presta. Os Museus
no Centro criaram uma marca grá-

fica própria, dispondo de lojas com
livros e catálogos, réplicas de peças
originais e artigos exclusivos, onde
o conceito de passado e contemporaneidade se cruzam, estando
para breve, o alargamento a todos,
do serviço de cafetaria, para que a
fruição pública destes espaços de
cultura e lazer passe a fazer parte
do quotidiano.

É expectável, em seu entender,
que o próximo quadro comunitário de apoio (estratégia XX)
possa alavancar o sector da
Cultura e, concomitantemente,
a actividade da Museologia?
C.A. - “(…) Os domínios de intervenção que constituem os pilares
essenciais da estratégia de desenvolvimento a implementar no âmbito do novo quadro comunitário
de apoio são os que dizem respeito
à qualificação dos recursos humanos, à estruturação do território
e qualificação do meio, ao reforço
da competitividade da economia
regional, à exploração das novas
oportunidades e à valorização dos
recursos de território da região.
Assim foram definidos os seguintes
objetivos estratégicos: A cidadania,
a coesão social e o capital humano,
apostando nos fatores de competitividade, no aumento da produtividade, na melhoria dos níveis de
qualificação profissional, na promoção do espírito empresarial, no
reforço da coesão e na erradicação
da pobreza e exclusão social. O
sistema urbano que apresenta
potencialidades para o desenvolvimento económico e social da
região, salientando-se as cidades
onde se concentram os principais
equipamentos e centros de saber,
de inovação e desenvolvimento
tecnológico. A competitividade da
economia regional, valorizandose a diversidade de competências
e saberes, a atração de investimentos produtivos qualificantes,
e sobretudo, o fortalecimento do
quadro ins-titucional regional que
se pretende inovador e criativo. As
acessibilidades e a exploração da
geografia, uma vez que a Região
Centro desempenha um papel fundamental de articulação do con-

junto do país e deste com o espaço
ibérico e europeu. Os recursos
hídricos, uma vez que a região constitui uma reserva estratégica neste
domínio, cuja salvaguarda permitirá
o desenvolvimento do turismo e o
reforço da atratividade regional.
Os recursos florestais e a gestão
da floresta, setor objeto de fortes
pressões e de difícil gestão associada à pulverização da propriedade,
ao abandono das explorações e às
formas tradicionais de gestão dos
espaços florestais (…)”.
Seria importante e considerando as
bases de uma estratégia de desenvolvimento assente nas ideias
supra enunciadas – as quais não
se encontram ainda definidas em
termos de pormenorização, que
os museus fossem contemplados
considerando áreas fundamentais
como: investimentos nos edifícios
– alguns a necessitar de requalificação urgente; na implementação
de novos projetos e programas museológicos – tendo como base uma
maior atratividade, contemporaneidade nas soluções gráficas, aposta
na componente material identitária;
produção de eventos culturais e investimento na aquisição de algum
acervo, algo que não se verifica há
alguns anos.

Em traços genéricos, qual é a
avaliação qualitativa que faz dos
Museus (Municipais e da tutela)
sediados na área de intervenção dessa Direção Regional?
C.A. - No tocante aos museus
municipais e apesar de não ser a
nossa área de atuação, é conhecido o salto qualitativo e quantitativo que estas estruturas culturais
tiveram sobretudo a partir dos anos
80. Não nos podemos esquecer
que as autarquias tutelam 64%
dos espaços museológicos, com
grande incidência nas temáticas
etnológicas e etnográficas. Nesta
área verificou-se uma pulverização
de infraestruturas em grande parte
dos municípios, com repetições
regulares das temáticas e que
provocaram dispêndio exagerado
de meios financeiros e humanos.
Digamos que de região para região,
sobretudo as mais próximas geo-
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graficamente, as repetições temáticas sucediam-se, tornando-se, por
vezes, redundantes. Houve seguramente um salto qualitativo,
a partir do início deste século e
tendo como parceiro o Ministério
da Ciência e Tecnologia, a criação
de Centros de Ciência Viva (Aveiro,
Castelo Branco, Coimbra, etc) que
se tornaram interessantes espaços
interativos de divulgação científica
e tecnológica, funcionando como
plataformas de desenvolvimento
cultural e económico, numa relação
estreita e de proximidade com as
comunidades, nomeadamente as
escolares.
Também os museus e espaços museológicos de História e Arqueologia
são maioritariamente autárquicos,
representando uma preocupação
e reflexo da promoção das identidades regionais, num momento de
explosão do interesse pela arqueologia e sua atividade e na qual o
Estado teve um papel crucial. Temos bons exemplos recentes autárquicos na criação de novos e
renovados espaços museológicos.
Veja-se o Museu Marítimo de Ílhavo,
o Museu da Comunidade Concelhia
da Batalha, os núcleos museológicos de Belmonte, o Museu Municipal de Penafiel, entre muitos outros.
Os museus da tutela, por seu lado
e com a recente administração por
parte das Direções Regionais da
Cultura melhoraram a eficácia nos
seus objetivos, nas suas relações
com os públicos e na capacidade
de gerarem novos interesses. Ir ao
Museu pretende ser uma prática
rotineira, em que a presença de
aliciantes permanentemente renovados, como sejam exposições
temporárias, atividades complementares como o cinema, o teatro, a música sejam captadores de
novos públicos e de gente mais
nova.

A cultura imaterial e o interesse
artístico transversal sobre este
importante aspeto, parece estar a consolidar-se no plano
nacional e internacional. No
domínio da cultura imaterial,
qual a avaliação que faz da
região centro?
C.A. - Património cultural imaterial,

A Diretora Regional de Cultura do Centro na inauguração da exposição “Horizonte de Memória”, de Cruzeiro Seixas

sendo uma conceção do património
cultural que abrange as expressões
culturais e as tradições de que um
grupo de indivíduos preserva em
respeito da sua ancestralidade.
São exemplos do Património Imaterial: os saberes, os modos de
fazer, as formas de expressão, as
danças populares, lendas, músicas,
costumes e outras tradições.
O panorama dos museus portugueses é algo limitado no que respeita a uma aposta regional identitária, em que o património imaterial
representa um aspeto assinalável
nos interesses dos públicos. Há,
assim, que apostar na recolha generalizada destas memórias, muitas delas
consideradas como as últimas disponíveis para esta nossa geração.
No quadro dos museus afetos à
D.R.C.C., temos que apostar seriamente nas temáticas que abordem
a cultura imaterial. Tomamos como
exemplo um dos nossos museus,
podendo naturalmente generalizar
a outros.
Quem visita o Museu da Guarda,
depara-se com escultura religiosa,
materiais arqueológicos, pintura….
A abordagem de temáticas como a
Saúde – não esquecer a importância dos centros de saúde vocacionados para a tuberculose, o contrabando, a transumância, a produção
de queijo e muitas outras matérias
assegurariam uma maior recetividade por parte dos visitantes.
As plataformas áudio, vídeo e digi-

tais asseguram eficácia, racionalidade nos meios, tornando os museus mais próximos da identidade
da região e dos cidadãos. É intenção da D.R.C.C. apostar nesta
vertente.

alguma dificuldade no universo da
divulgação jornalística. A Assembleia da República é um palco privilegiado para que os media se interessem por qualquer das temáticas
expostas e a continuidade de um
ambiente de promoção da cultura,
nesta casa da democracia, é um
importante sinal.

Entende que os Museus de
grande dimensão deveriam, enquanto ao aspeto de proximidade para com as comunidades Qual a avaliação que faz do
em que estão inseridos, rever a Museu da Comunidade Concelhia da Batalha? Há alguma área
sua estratégia de atuação?
C.A.- Os museus de grande dimen- (museológica ou museográsão, normalmente localizados nos fica) que lhe mereça especial
grandes centros urbanos, têm es- destaque?
pecificidades próprias e por conseguinte têm maior dificuldade em
implementar políticas de maior
proximidade dos públicos. Entendemos que os museus regionais
podem mais facilmente organizar-se nessa estratégia de proximidade
e identidade.

Recentemente, e por iniciativa da APOM, a Assembleia da
República inaugurou na Sala
dos Passos Perdidos, uma exposição com os três museus
vencedores dos prémios APOM,
iniciativa integrada no âmbito
das comemorações do Dia Internacional dos Museus. Em seu
entender, e atendendo à forte
exposição mediática do Parlamento, esta actividade deverá
ter continuidade?
C.A. - Seguramente. Os museus e
as atividades culturais entram com
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C.A. - O que mais me agradou no
Museu da Comunidade Concelhia da Batalha foi a simplicidade e
eficácia com que abordaram o tema
da inclusão.
É um Museu facilmente visitável
por cegos, surdos e pessoas com
dificuldades de locomoção e não
é fácil ver autarquias a apostarem
nestas matérias, que são uma forma de captar novos públicos que
também precisam de atenção.
Em toda a visita senti-me num museu do séc.XXI, com uma ligação
perfeita entre o contemporâneo e
a nossa história de muitos séculos.
A Batalha está de parabéns e servirá certamente de exemplo a outras Autarquias do País.

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

BOAS LEITURAS

Para saber mais sobre a história da Batalha
Neste espaço damos a conhecer
aos nossos leitores, publicações
editadas ou apoiadas pelo Município da Batalha, de manifesto interesse histórico, sobre o
Concelho e a região da Batalha.
São, na sua maioria, edições que
resultam de investigações realizadas (mestrados, doutoramentos ou
pós-doutoramentos) por autores e
autoras com ligações a esta região.
As obras que neste espaço daremos
a conhecer, estão disponíveis para
aquisição no Museu da Comunidade
Concelhia da Batalha e no Município,
podendo, em alternativa, ser enviadas à cobrança aos interessados.

aplicar na recuperação do Vitral.
Uma obra magnífica, e que, de
acordo com a Drª Adília Alarcão,
antiga Directora do Museu Machado de Castro, de Coimbra ”transporta o leitor para a história da
produção dos vitrais da Batalha, levando-nos a compreender como se
degradaram ao longo dos séculos
e contribuindo, assim, para melhor
compreendermos a nossa História.

Boas leituras!
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O Mosteiro e o Vitral em Portugal nos Sécs. XV e XVI
Autor: Pedro Redol
Edição: Câmara Municipal da
Batalha / Agosto de 2003
Tiragem: 1000 exemplares
Depósito Legal: 198766/03
ISBN: 972-95122-5-6
25 Euros
O Mosteiro e o Vitral em Portugal nos
Sécs. XV e XVI” aborda aspectos
históricos e artísticos do vitral produzido no decurso dos Séculos XV
e XVI, numa primeira parte e, posteriormente, refere-se à caracterização dos materiais intervenientes
na arte do Vitral, fazendo especial
destaque às soluções de conservação, restauro e preservação a
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Autora: Renata C. Vieira
Edição e Coordenação: Câmara
Municipal da Batalha / 2008
Depósito Legal: 278580/08
ISBN: 978-989-95083-9-2
8 Euros
Esta obra, contribui para percecionarmos, com rigor, o que foi a
Igreja de Santa-Maria-a-Velha, já
desaparecida e edificada no local onde é hoje o Largo Infante D.
Henrique.
Pretende-se ainda criar e divulgar
um suporte de memória da história
desse templo, de modo a informar
as gentes da terra e a preservar
a memória dos nossos antepas-sados, recorrendo à utilização de
diversos suportes gráficos.
O trabalho editado, resulta de uma
investigação académica, apresentada pela investigadora batalhense.

SOBRE NÓS

Somos Museu
Poderia começar por referir a honra
do convite para abrir esta rubrica,
no primeiro número do Boletim do
Museu da Comunidade Concelhia
da Batalha, que é (só!) o Melhor
Museu Português em 2012 (Prémio
APOM) e, já em 2013, o vencedor do
conceituado Prémio Europeu Kenneth Hudson. Mas, a verdade é que
a grande honra é a de fazer parte
do Museu. Ser o Museu.
Porque cada um de nós, munícipes
batalhenses (e não só), é parte do
espólio ali presente, tal como um
pedaço de meteoro cósmico, um
fóssil dos primeiros seres vivos ou
dos dinossauros que por cá andaram, um vestígio dos primatas, um
legado de antigas civilizações como
o Magistrado Romano, uma pedra
de monumentos sublimes como o
Mosteiro de Santa Maria da Vitória,
um tesouro de arte sacra diante do
qual tantos dos nossos antepassados oraram, um retrato dos elementos com que a natureza nos
favoreceu, ou um qualquer artefato
ou documento de uma história que
já não cabe em milhares de milénios
e se materializou de forma grandiosa nos últimos séculos.
Porque este não é (só) um re-

positório do passado.
É um Museu vivo, onde a história
pulsa como algo que nos toca no
preciso momento em que o visitamos – que nos toca literalmente,
mesmo que sejamos cegos, surdos
ou mudos. Um Museu para a vida,
que nos ensina donde viemos,
como nos formámos, onde estamos
e para onde podemos ir. Um museu
recheado de presente e a apontar
perspectivas constantes de futuro.
Porque este não é (só) o Museu
da Comunidade, é ele próprio “a
comunidade”. É cada um de nós,
em cada vitrina, a olhar sobre si
mesmo. Em cada peça, em cada
manuscrito, em cada imagem está,
verdadeiramente, o testemunho
dos avós dos nossos avós, a herança dos nossos pais e a mensagem
do que somos hoje. Com atenção
– e, claro, imaginação –, poderemos
até desenhar o que serão os nossos
filhos e os que depois deles vierem.
Não preciso citar nomes, mas estão
de parabéns os que o conseguiram,
desde o mais empenhado obreiro ao mais humilde colaborador.
E, sobretudo, estão de parabéns
os que ali podem encontrar esse
traço da sua identidade, essa lu-

fada de património, esse espaço
de inclusão que abre os braços
ao visitante como se fosse mais
um elemento da sua estrutura, independentemente da limitação
física que pudesse impedi-lo de a
abraçar.
Por isso lhe fica bem o cognome
escolhido de “Museu de Todos”.
Por um lado, está lá a nossa cara,
a nossa escrita, a nossa cultura e
(até) a nossa voz. Por outro, é para
todos os que queiram fazê-lo seu,
sem olhar a idades ou condições
sociais, sem defraudar intelectuais
nem esconder a sua percepção a
quem não conhece o significado
das letras. Por isso decidi dedicar este primeiro “Sobre Nós” às
pessoas, esse valor primordial de
toda a criação natural ou artística.
Também sem exclusões, a todas as
pessoas, de perto ou de longe, que
se sintam parte desta obra que é,
no fundo, um pequeno e breve espelho (para o bem e para o mal)
da humanidade que somos, sejamos batalhenses, portugueses, europeus, americanos, sírios…
(Só) nesse sentido, somos Museu.

Nós (pessoas), no dia da inauguração do Museu da Comunidade Concelhia da Batalha
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Luís Miguel Ferraz
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