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À memória de Manuel Simões Alberto
 
A António Tavares Simões Capão

Os primeiros a desbravar o nosso passado comum e a construir, 
laboriosamente e com saber, a história da Palhaça.

«Um homem deve saber falar com segurança e mérito sobre a 
sua terra, o seu bairro, o lugar onde mora, onde cresceu ou viu 
os filhos crescer, onde tenciona morrer».

 Clara Ferreira Alves
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 >  NOTA PRÉVIA

Esta obra trata cinco áreas em que o autor descreve a história evolutiva 
dos assuntos, tanto quanto possível de acordo com a orientação política do 
governo da época. Embora cada uma das áreas pareça distinta das outras, 
todas convergem para a história do desenvolvimento sócio-económico da 
Freguesia de São Pedro da Palhaça.

É assim que: a Feira está na génese do grande desenvolvimento eco-
nómico e social que hoje se verifica a vários níveis; o Cemitério, como 
recinto sagrado para salvaguarda dos corpos dos antepassados, ajuda a 
fortalecer o culto dos mortos e foi com certeza a primeira obra a ser cons-
truída; a Estação Telégrafo-Postal, em que o autor aborda o problema dos 
meios de comunicação com outros povos, outras gentes e outras povoa-
ções, surge já numa altura em que a Freguesia da Palhaça representava 
um centro populacional com expressão de relevância regional; o Ensino 
Primário e o Edifício Escolar, de carácter formativo, cultural e de mudança 
de mentalidades, aparece com muito atraso em relação às necessidades 
sentidas para a época. Infelizmente, até à implantação da República, o 
ensino não era uma das primeiras preocupações do Governo; a Nova Igreja 
Paroquial, que constitui um dos segmentos fundamentais da nossa matriz 
cultural, surge naturalmente com o despertar da necessidade de uma nova 
e autêntica chama viva para continuar a alimentar a crença, como fonte 
de energia espiritual.

Todos estes assuntos são descritos pelo autor que não se poupou a es-
forços para, com rigor, levar a cabo uma exaustiva pesquisa, naturalmente 
morosa, mas credível e esclarecedora e que os factos confirmam.

A ilustração adequada enriquece o contexto e ajuda a esclarecer 
qualquer pessoa interessada pela leitura e interpretação dos assuntos que 
foram motivo de estudo. Os seus anexos acrescentam à obra provas dos 
factos passados e vividos.

Esta bem cuidada obra demonstra como os assuntos nela tratados fo-
ram determinantes para o desenvolvimento económico, social e cultural 
da freguesia, constituindo um todo notável que faz parte integrante de 
uma história e consequentemente de todas as famílias que vêm de longe, 
no tempo, e constituem a honra e também a memória de todos os Pa-
lhacenses.



PALHAÇA – HISTÓRIA DOS ESPAÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS 
[Séculos XIX e XX], do Dr. Carlos Braga é um trabalho importante que 
vem aumentar o acervo bíblio-cultural da freguesia de São Pedro da Pa-
lhaça e necessariamente do Concelho de Oliveira do Bairro. Dado o seu 
valor, espero que a obra desperte o interesse de todos os que desejarem 
conhecer a história da terra que os seus antepassados, com grande espírito 
de sacrifício, ajudaram a construir, bem como, dos que a adoptaram ou 
venham a adoptar para nela viverem e constituírem as suas famílias.

A Freguesia da Palhaça bem pode orgulhar-se desta obra que lhe diz 
respeito, evocando dados históricos que a fizeram evoluir ao longo dos 
tempos e cuja memória a vem engrandecer.

É justo afirmar que o autor, Dr. Carlos Braga está de parabéns pelo tra-
balho que ofereceu a todos os que tiverem o privilégio de o ler.

Por fim, deixo um apelo a todos os jovens: espero que na leitura deste 
trabalho encontrem o estímulo necessário para uma maior e mais activa 
participação, com espírito de bem servir, nos assuntos da vossa terra, den-
tro de um novo conceito de cidadania.

O futuro de uma terra depende sempre do que as novas gerações sejam 
capazes de fazer sobre os alicerces construídos pelos seus antepassados, 
isto é, inovando, reconstruindo e construindo, sempre numa perspectiva 
futura de longo prazo, mas com respeito pelos valores da nossa matriz 
sócio-cultural.

Paços do Concelho de Oliveira do Bairro, Junho de 2003





I     A FEIRA

“Ainda hei-de ver-te entrar na Palhaça [...]
Sabes o que se vende como pão para a mesa?
Xailes de merino, imagina tu”.

F. Assis Pacheco, 
Trabalhos e Paixões de Benito Prada
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1. Feira ou mercado da Palhaça?
 
Não há consenso entre os estudiosos do fenómeno das feiras quando se 

trata de estabelecer uma distinção entre feira e mercado. Estamos a falar 
de noções que se revestem de grande complexidade, utilizadas muitas 
vezes ao sabor da formação específica de cada autor. 

Tanto historiadores como geógrafos, ou mesmo economistas, sus-
tentam pontos de vista diferentes nesta matéria. Uns defendem critéri-
os que assentam na importância das transacções efectuadas; outros, na 
maior ou menor frequência dessas reuniões mercantis.

Para Henri Pirenne há um contraste nítido entre a feira e o mercado. Os 
mercados locais destinam-se «a prover à alimentação corrente da população 
onde têm lugar», ao passo que as feiras são «o ponto de reunião periódica de 
mercadores de profissão» e obrigam a uma preparação mais morosa.1 Entre 
nós, autores como Gama Barros ou Lúcio de Azevedo sustentam que as feiras 
se distinguem dos mercados porque estes se realizam em prazos mais curtos.

Seguindo esta linha de raciocínio poderíamos falar em mercado da 
Palhaça. Optámos, no entanto, pela designação de feira da Palhaça. Pela 
simples razão de que ela não se destina a prover à alimentação corrente 
da população local, nem tem uma influência apenas local ou regional, 
pois atrai mercadores de fora e abastece áreas diversificadas. Além disso, 
é de periodicidade quinzenal, o que nos leva a seguir o ponto de vista de 
Virgínia Rau, que considera feira «toda e qualquer reunião mercantil que 
apareça nos documentos assim designada e se efectue periodicamente no 
espaço mínimo de 15 dias, numa localidade determinada...2

2. As origens. A feira dos 29
 
Não é possível avançar, com segurança, as circunstâncias que terão 

dado origem à feira da Palhaça. O que se sabe é que o significado comer-
cial das feiras é uma evidência, e que muitas mergulham as suas raízes no 
comércio primitivo, na necessidade de trocar produtos entre o homem do 

1 Henri Pirenne, citado por Virgínia Rau, Feiras Medievais Portuguesas. Subsídios para o seu estudo. 
Lisboa, Editorial Presença, 1983, p. 57.

 2 Virgínia Rau, obra citada, p. 59. 
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campo e o da cidade e nas dificuldades com que esse comércio se debate: 
dificuldades relacionadas com a ausência de boas vias de comunicação e, 
até, com a não existência, em períodos recuados, de um regime de segu-
rança adequado.

Certo é que as feiras primitivas, de âmbito regional, ajudavam a 
combater o isolamento entre aglomerados humanos. Funcionavam como 
ponto de contacto entre produtores e consumidores. Para elas confluíam 
produtos e mercadorias que se encontravam dispersos. Estes espaços de 
oferta e de procura ajudavam também à sociabilidade entre as popu-
lações que viviam isoladas, num tempo em que a imprensa escrita não 
tinha ainda feito o seu aparecimento. Não havia comunicação à distân-
cia, pelo que a aquisição do conhecimentos e novidades só era possível 
através do contacto directo entre as pessoas. 

Nas feiras medievais os almocreves eram esse veículo de comunicação: 
além das mercadorias, traziam também recados e novidades de terras dis-
tantes, resultados das colheitas noutras paragens. Estabeleciam relações 
de povoado a povoado, o que ajudava a quebrar o tradicional isolamento 
das populações.3 Portanto, a função estritamente económica que anda as-
sociada às feiras não deve esbater o intercâmbio cultural que também pro-
porcionam, ao cruzar pessoas da mesma região ou vindas de longe, porta-
doras de valores, tradições e formas de cultura e saber diferenciados.

Nesses tempos recuados o dia de feira era encarado quase como um 
dia de festa, com possibilidade de encontro entre pessoas geograficamente 
afastadas. Ir à feira significava alterar a rotina diária, romper com o quo-
tidiano duro e exigente do ganha-pão, ter uma visão diferente da vida, do 
mundo e das coisas.

Pode, então, perguntar-se: terá a feira da Palhaça nascido da neces-
sidade de escoar os produtos agro-pecuários? Residirá a sua origem na 
urgência em abastecer a população rural com produtos que escapavam 
a prática comum do autoabastecimento? Ou terá a feira uma origem re-
ligiosa? São realmente conhecidas feiras cujo calendário se aproxima, ou 
coincide mesmo, com o das festas religiosas, nas quais o povo satisfazia ao 
mesmo tempo as suas necessidades sagradas e profanas. A própria origem 

3  Um papel relevante, ao nível da comunicação e da cultura, deve também ser atribuído ao «jogral». 
Era ele que fascinava o povo, ora a contar lendas ou a mostrar as suas habilidades, ora a cantar e a 
dançar, ou até a vender remédios e falsas relíquias [ver António José Saraiva, História da Cultura 
em Portugal, vol. I, editora do Jornal do Foro, 1950, p. 136].

A função estritamen-
te económica que 
anda associada às 
feiras não deve es-
bater o intercâmbio 
cultural que também 
proporcionam, ao 
cruzar pessoas da 
mesma região ou 
vindas de longe, por-
tadoras de valores, 
tradições e formas 
de cultura e saber 
diferenciados.
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da palavra feira autoriza-nos a encarar essa comparação, a associá-la a 
dias festivos. Em latim, féria significava dia de festa.4

No caso da feira da Palhaça, a escassez de informação oral e a ausência 
de informação escrita fiável não ajudam a deslindar as razões do seu apare-
cimento. Baseando-se em tradições orais, Manuel Simões Alberto refere, na 
monografia histórica que dedicou à freguesia, que a primeira feira periódica 
oficial, com data fixa, se realizou a 29 de Junho de 1715, coincidindo com 
a festa anual do apóstolo S. Pedro.5 Até essa data a realização da feira de-
penderia «da data prevista da chegada das diligências que, por Cantanhede e 
Mamarrosa, ligavam Coimbra a Aveiro e serviam as terras do percurso».6

Esta coincidência da primeira feira se ter realizado no mesmo dia da 
festa de S. Pedro é uma hipótese credível e com alguma consistência. De 
facto, já na Idade Média as festas religiosas eram acompanhadas de fei-
ras que serviam para distribuir o excedente da produção local. É isso que 
explica que muitas delas tenham adoptado o nome do patrono da igreja 
junto à qual se realizavam e que coincidam com o calendário religioso.7 
De resto, como o atestam as nossas cartas de feira, a ligação entre a feira 
medieval e as festas religiosas cristãs é inquestionável.

Também António Capão se refere à história da criação da feira. Mas é 
notório o seu desapontamento quando afirma que o problema da origem 
da feira «permanecerá insolúvel enquanto não se encontrar outra docu-
mentação escrita de evidente interesse para a história da freguesia».8

Ao abordar o estudo das feiras podemos identificar três valências tradi-
cionais: a religiosa, a comercial e a cultural. No caso concreto da feira da 
Palhaça, é duvidoso poder falar-se de uma origem religiosa para explicar 

 4 O plural latino feriae, significava «dias consagrados ao repouso, festas, férias». Estes dias de festas 
religiosas eram aproveitados para comércio nos locais daquelas manifestações. Ver Dicionário 
Etimológico da Língua Portuguesa, III vol., Livros Horizonte, 1987, p. 31. 

 5 A tradição da feira dos 29, no mês de Junho, ser de festa rija, manteve-se ao longo dos anos, 
com maior ou menor animação. Em 29 de Junho de 1936 tocaram duas bandas de música – a da 
Mamarrosa e a de Casal de Álvaro - «deliciando os tímpanos dos feirantes». Tudo em honra de S. 
Pedro, que era considerado, além de «chaveiro do céu», o verdadeiro «pai da feira». Alma Popular, 
10.07.1936.

 6 Manuel Simões Alberto, A Freguesia da Palhaça. Monografia Histórica, Edição da Comissão Ad-
ministrativa da Junta da Paróquia, 1969, p. 64.  Em acta de 7 Dezembro de 1969 foi deliberado 
mandar publicar esta monografia, «devendo ser distribuídos 1 exemplar a cada fogo da freguesia 
e ficando arquivados na Secretaria 50 exemplares [...] que não poderão ser desviados sob qualquer 
pretexto».

 7 Ver Anne Lombard-Jourdan, «Du problème de la continuité: y a-t-il une proto-histoire urbaine en 
France?», Annales E.S.C., 25e année, [nº. 1], Juillet-Aôut, pp. 1122-1130.

 8 António Capão, «Memórias da Palhaça», in Freguesia da Palhaça. Contribuição para a sua 
Monografia. Publicação do Centro Paroquial da Palhaça, 1977, p. 13.
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o seu aparecimento, como acontecia na Idade Média. Com efeito, muitas 
feiras tiveram o seu berço junto à capela de algum orago particularmente 
venerado.

Contudo, há na nossa região concentrações mercantis associadas à 
simbologia religiosa. É o caso das feiras de Portomar, Tocha, Pardilhó, 
Santa Luzia e Cantanhede. No caso da Palhaça, «o núcleo da feira não se 
desenvolve em torno da igreja mais antiga [...] mas numa praça que é a 
confluência dos Quatro Caminhos, a cerca de 1 km. daquela».9

Também é pouco provável que ela tenha nascido para satisfazer ape-
nas necessidades comerciais da primitiva população local. Se assim fosse, 
como explicar que uma população reduzida, à qual, aparentemente, bas-
taria um pequeno mercado, tenha visto crescer uma das maiores feiras de 
gado da Beira Litoral? 

A explicação mais verosímil para a origem da feira é a de que ela terá 
nascido no lugar dos Quatro Caminhos - exactamente no cruzamento da 
estrada Aveiro-Coimbra com a estrada Águeda-Vagos - «pela simples razão 
de ser um daqueles locais que ficam mais perto de todos, pois encontra-se 
no centro de cinco das seis sub-regiões da Beira Litoral».10

Em 1750, em frente a esse lugar dos Quatro Caminhos, também conhe-
cido por Mercado das Palhoças e suposto ponto de paragem das diligên-
cias que faziam o percurso Aveiro-Coimbra, foi construída a estalagem 
do Quartel-Mestre. Estávamos em meados do século XVIII, numa altura 
em que a circulação de pessoas e mercadorias era ainda muito difícil. A 
insegurança dos percursos levava os mercadores a viajar em grupo. As 

 9 António M. Rolo Lucas, «O Lugar da Palhaça e a Feira dos Quatro Caminhos», p. 156. Estudo ini-
cialmente preparado para ser apresentado à população da Palhaça, por ocasião da apresentação do 
Plano de Estruturação do Concelho e do Plano de Pormenor da feira e da vila.

 10 Idem, ibidem. As outras sub-regiões da Beira Litoral, além da Bairrada, são a Gândara, a Gafanha, 
a Ria e a Ribeira. A sub-região mais afastada é o Baixo Mondego.

>

>
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diligências eram o principal meio de transporte colectivo. 
Podemos avaliar melhor a importância da construção da 
estalagem, que funcionava como ponto de paragem e des-
canso dos viajantes, se nos lembrarmos que em finais do 
século XVIII a velocidade média de uma diligência era de 
3,4 Km/hora.11

O originário Mercado das Palhoças alastrou mais tarde 
para o espaço triangular adjacente. Isso aconteceu, com 
toda a certeza, só após a doação de terrenos efectuada 
por Manuel de Oliveira à Junta da Paróquia. Terá 
sido este palhacense, que viveu na primeira metade 
do século XVIII e residia no lugar de Vila Nova, um 
dos primeiros ou mesmo o primeiro benemérito da 
freguesia digno desse nome. Além de terrenos para o 
alargamento da feira, doou outros, como é o caso 
do que permitiu construir o adro da igreja matriz 
de Vila Nova, local onde se efectuaram enter-
ramentos antes da construção do cemitério 
público.12

A realização do antigo mercado, 
nos dias 29 de cada mês, é referida 
no Dicionário Geográfico manuscrito, 
de 1758. Aí pode ler-se: «Em o lugar de 
Palhaça que é desta freguesia de Soza, e 
do termo da vila de Esgueira, se faz em o 
dia vinte e nove de todos os meses feira que 
consta de toda a casta de gados, tendas de 
bufarinheiros, buréis, panos de linho, es-
topa e de outras coisas mais para uso das 
gentes, e coisas comestíveis».13 

Até 1865 a feira seria ainda muito in-

11 Ver Nuno Crato, Comunicação Social. A Imprensa. 
Lisboa, Editorial Presença, 1989, p. 47.

12 Em 2001 a Junta de Freguesia homenageou este ben-
emérito, colocando uma lápide no Largo de S. Pedro 
para honrar e perpetuar a sua memória [Jornal da Bair-
rada, 29.11.2001, p. 14].

13 Dicionário Geográfico manuscrito [1758].
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cipiente. Basta termos em conta que, no ano de 1863, as receitas da Junta da 
Paróquia provinham dos covados dos falecidos, dos contributos da Confraria 
do Senhor e S. Pedro e da Confraria das Almas.14  Mas à escassez de receitas 
há que acrescentar outras dificuldades criadas às Juntas de Paróquia da altura. 
Em 1884 houve necessidade de recorrer ao tribunal para cobrar dívidas de 3 
arrematantes do rendimento da feira. Isto aconteceu porque os arrematantes, 
ou os seus fiadores, não cumpriram as cláusulas estabelecidas no contrato.

Tomé Simões Arroz, do lugar de Nariz, não tinha pago ainda a arre-
matação do ano de 1877, nem a do ano de 1882, esta última na qualidade 
de «arrematante sublocado»; Daniel Simões Arroz, do lugar da Palhaça, 
não tinha ainda pago uma parte da arrematação do ano de 1878; e João 
Nunes Serafim, do lugar de Ouca, devia também a arrematação corres-
pondente ao ano de 1881.15 Tudo dores de cabeça acrescidas, para quem 
tinha que se governar com orçamentos tão minguados.

Em 1886 o rendimento da feira foi posto em hasta pública e provinha 
da venda de estrumes, aluguer de assentos e da casa de S. Pedro, além das 
barracas e medidas. O dito rendimento era entregue a quem oferecesse o 
lanço mais alto, embora com a obrigação de serem satisfeitas algumas con-
dições: conservação dos telhados das barracas e demais objectos da Junta 
entregues ao arrematante; recolha dos taboados das barracas descobertas 
e das mesas das barracas cobertas; finalmente, não era consentido que o 
estrume da feira fosse «apanhado com enxada, mas com outros instrumen-
tos, de modo que leve consigo menor quantidade de terra possível».16

Só a partir desta altura começam a surgir, com regularidade, despesas 
com o conserto das barracas e com a instalação de barracas novas. A casa, 
ou barracão, com o nome do padroeiro, situava-se a norte do largo tri-
angular e era constituída por rés-do-chão, normalmente «alugado para a 
venda de vinho a retalho», e por sobrado, onde eram recolhidas as medidas 
dos cereais que pertenciam à Junta da Paróquia - «a rasa, com o rasoilo ou 
rasoiro, o alqueire, a maquia, o celamim ou ceremim e o litro» - bem como 

14 Livro de Receita e Despesa da Junta a Paróquia de S. Pedro da Palhaça [1863]. A junta era 
constituída, nesse ano, pelo reitor José da Silva Moreira, por Tomé Nunes e Giraldo Francisco 
Samagaio.

15 Ver cópia da sessão ordinária da Junta de Paróquia da Palhaça, 21 de Fevereiro de 1884. Esta cópia 
está apensa aos documentos do processo de construção do cemitério, incluídos numa pasta refer-
enciada por: Regulamento do cemitério paroquial da freguesia da Palhaça [1911].

16 Livro de Contratos da Junta de Paróquia da Palhaça [1885]. Auto de arrematação da feira da Palha-
ça, feito em 6 de Janeiro de 1886.

17António Capão, artigo citado, p. 13
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estrados e outros utensílios utilizados pelos vendedores para exporem os 
seus produtos.17 O arrematante era obrigado, sempre que se servia das me-
didas da corporação, a mandá-las aferir e conferir, custeando do seu bolso 
as despesas necessárias. 

Retenha-se esta curiosidade: em 1758 a população de Soza possuía 171 
vizinhos, «entre grandes e pequenos», a que correspondiam 488 pessoas. 
Apesar disso a feira realizava-se na Palhaça, que tinha, no mesmo ano, 
apenas 123 pessoas. É de crer, pois, que a centralidade da freguesia relativa-
mente a outras regiões periféricas tenha sido determinante para aí se realizar 
a troca, compra e venda de produtos.

3. A primeira feira dos 12 - Janeiro de 1903
 
Esta feira mensal dos 29 passou, a dada altura, a realizar-se duas vezes 

por mês, o que aconteceu ainda durante a vigência da monarquia constitu-
cional. Durante muitos anos não foi possível encontrar qualquer docu-
mento onde expressamente constasse o ano exacto em que isso aconteceu. 
António Capão, baseado em testemunho oral de «um antigo e experimen-
tado presidente de Junta», avança que ela se teria realizado, pela primeira 
vez, em 12 de Janeiro de 1907.18 Também Manuel Simões Alberto indicara 
essa mesma data para o desdobramento da feira.19

Mas outras hipóteses de trabalho começaram a surgir, e que de algum 
modo apontavam para a possibilidade da feira dos 12 ter começado a 
realizar-se alguns anos antes. Numa acta de Novembro de 1902, pode 

18 Idem, ibidem.
19 Manuel Simões Alberto, obra citada, p. 91.

Pormenor da feira de cereais 

FOTO: João Reis Anastácio [1928]
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20 João Francisco Moreira foi pároco na Palhaça de 1894 a 1905. Ver José Martins Belinquete, «Al-
guns aspectos da vida religiosa da freguesia da Palhaça ao longo da sua história», in Freguesia da 
Palhaça [...], p. 37. Em 1910 era prior da Mamarrosa e os republicanos chamavam-lhe, depreciati-
vamente, o João das barracas [O Democrata, 23.12.1910]. Esteve preso por suposto envolvimento 
nas incursões monárquicas que tentaram derrubar a República. Libertado em 1912, abandonou a 
Mamarrosa e veio de novo residir para a Palhaça.

21 Livro de Actas da Junta Administrativa da Paróquia. Sessão extraordinária de 6 de Novembro de 
1902. Acompanhavam João Francisco Moreira os seguintes vogais: Jacinto Francisco Caniçais, 
José Ferreira Pinto, José Martins Lavoura Graça e Manuel Martins. 

22 Nasceu em Santo André [Vagos], em 17 de Dezembro de 1918. Estudou em Coimbra e nos Olivais e 
recebeu o presbiterado em Águeda. De 1941 a 1946 paroquiou as freguesias de Avelãs de Caminho 
e Avelãs de Cima. Foi nomeado para a Palhaça em 21 de Novembro de 1946. Em 30 de Outubro de 
1957 foram-lhe confiadas as funções de Arcipreste de Oliveira do Bairro. De 1953 a 1963 desem-
penhou o cargo de Director Diocesano do Apostolado da Oração.

23 As examinas constavam de um exame de catequese, feito anualmente à população, para avaliar os 
seus conhecimentos em matéria religiosa. 

24 Ver Damião Peres, História de Portugal, vol. 11, 1961, p. 404.

ler-se que o padre João Francisco Moreira,20 então Presidente da Junta da 
Paróquia, declarou ser de grande interesse não só para a Palhaça, mas tam-
bém para as freguesias circunvizinhas, a criação de um segundo mercado 
no dia 12 de cada mês.

Consta ainda da referida acta que a inauguração dessa feira deveria ter 
lugar no dia 12 do «próximo mês de Janeiro» [portanto, 12 de Janeiro de 
1903], havendo necessidade de a começar a anunciar «pela imprensa, por 
impressos e por editais afixados em diferentes freguesias e lugares, tanto 
deste concelho como de fora».21

Esta hipótese, algo consistente, de a feira dos 12 se ter realizado antes 
de 1907 era ainda reforçada pela tradição oral. Segundo o padre Manuel de 
Oliveira,22 também baseado em testemunhos orais, o Presidente da Junta 
que propôs a criação da feira dos 12 teria dispensado os seus paroquianos 
das tradicionais «examinas»,23 sob condição de irem vender qualquer 
coisa à feira. Dito de outro modo: a necessidade de garantir notoriedade 
e sucesso à nova feira dos 12 sobrepunha-se ao cumprimento desse dever 
religioso anual dos paroquianos. 

Tal «liberdade», concedida pelo padre João Francisco Moreira aos seus 
paroquianos, entende-se melhor se tivermos em conta que era usual, na 
Idade Média, a participação obrigatória dos moradores de certas locali-
dades na feira. Independentemente da compra ou venda de produtos, a 
simples presença era vista como uma forma de lhe imprimir um ambiente 
e uma dinâmica muito próprios».24

Ora como o padre João Francisco Moreira assinou a última Acta, na 
qualidade de Presidente da Junta, em 14 de Maio de 1905 e em Agosto 

Dia de festa na Palhaça 

FOTO: João Reis Anastácio [1926]
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do mesmo ano deixou de exercer funções como pároco da freguesia, tudo 
apontava para uma forte probabilidade de a primeira feira dos 12 ter ocor-
rido antes de 1907. No entanto, nos documentos da Junta a que íamos ten-
do acesso, só nas actas de arrematação de rendimentos, datadas de 1910, 
constava a realização da feira nesse dia, mas sem qualquer menção ao ano 
inicial. O dia 12 aparecia com toda a lógica: se uma das feiras se realizava 
no final da segunda quinzena de cada mês, fazia sentido que surgisse o 
interesse em marcar outra para o final da primeira quinzena.

Na ausência de documentos escritos a tradição oral é uma forma 
não desprezável de tentar «reconstituir» o passado. Mas cientes de que 
a memória se gasta e é, muitas vezes, confusa e frágil, e de que o ouvir 
dizer não é a melhor forma de reconstruir com autenticidade a verdade 
histórica, sempre acreditámos que a chave para a cronologia exacta da 
feira dos 12 era a imprensa regional da época.

E acabou mesmo por ser a imprensa a resolver o enigma. Em Janeiro 
de 1906 o jornal ilhavense O Nauta noticiava o seguinte: «Passou no 
dia 12 o terceiro aniversário da inauguração do mercado novo, que tem 
sido muito concorrido em diversos ramos de negócio, principalmente em 
gados. Este mercado em poucos anos igualará o dos 29 que é um dos 
melhores e mais concorridos do distrito de Aveiro».25 A notícia confirma, 
em definitivo, o que a acta da Junta da Paróquia de 6 de Novembro de 
1902 já prenunciava: que a primeira feira dos 12 se realizou, efectiva-
mente, em Janeiro de 1903.

O aparecimento de mais uma feira na Palhaça terá a ver com o prestí-
gio que elas davam às localidades onde tinham lugar. Mas talvez a razão 
mais ponderosa tenha sido a obtenção de rendimentos, canalizados para a 
autarquia, em resultado dos impostos cobrados aos feirantes. Nos primór-
dios da feira esses rendimentos destinar-se-iam ao culto de S. Pedro. Hoje 
revertem, por inteiro, para a Junta de Freguesia.

25 O Nauta, 18.01.1906. O director do jornal era o ajudante de farmácia Procópio de Oliveira, que 
de vez em quando visitava a Palhaça, onde tinha amigos dedicados, entre os quais se contavam 
António da Silva Ventura e Manuel Ferreira de Campos.

O dia 12 aparecia com toda a lógica: se uma das feiras se realizava no final da segunda 
quinzena de cada mês, fazia sentido que surgisse o interesse em marcar outra para o final 
da primeira quinzena.
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26 Ver «Auto de arrematação do rendimento dos dois mercados mensais 12 e 29 de cada mês», 
06.01.1911.

27 O Democrata, 02.12.1910.
28 Era, na altura, secretário da Junta presidida por José Martins Lavoura Graça. Foi Presidente da 

Comissão Administrativa da Junta da Paróquia em 1914 e também em 1918.

4. A feira nos primórdios da República 

Após a implantação da República, em 5 de Outubro de 1910, a taxa de 
terrado dos feirantes, dentro e fora do abarracamento, era paga a um indi-
víduo que tinha adquirido esse direito em hasta pública [a base de licitação 
era de quatrocentos e trinta mil réis]. Esse indivíduo comprometia-se a tra-
tar da limpeza do recinto e a entregar, no fim do ano, à junta da paróquia, 
todos os objectos pertencentes à feira.26

Como curiosidade, registe-se que dentro do abarracamento, nos dias 
12, a taxa cobrada representava metade da que se cobrava nos dias 29. 
Uma medida que se inseria, provavelmente, na necessidade de captar 
comerciantes para a nova feira, atraindo-os ao interior do recinto atra-
vés da redução dos encargos. Já fora do abarracamento a taxa cobrada 
era igual em ambos os dias.

O arrematante não podia remover qualquer feirante para outro lugar 
sem prévia autorização da Junta. Recebia desta uma tabela de preços de 
cada lugar, sem poder aumentar ou diminuir os preços superiormente es-
tipulados.

No orçamento para 1911 a Junta destinou verbas para o vedamento da 
feira e também para aterro e valetas empedradas no interior do recinto. 
Esse vedamento seria por muro - com o respectivo gradeamento em ferro 
- erguido exactamente no mesmo sítio da vedação provisória que existia 
na altura.27

Mas em 1911, talvez por falta de verbas, as autoridades locais recon-
sideraram a construção das obras. Achou-se conveniente optar por um 
vedamento mais sólido e menos dispendioso e para tal se avançou com um 
orçamento suplementar.

Só que decidir é desagradar e como ninguém agrada a todos, tam-
bém nessa altura houve quem se opusesse a tal melhoramento. Entre os 
contestatários avultava Domingos Ferreira da Silva28, que arregimentou 
pessoas e assinaturas para convencer o governador civil de Aveiro da 
inconveniência da obra projectada. Reclamava contra o aterro, por en-
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tender que o sítio a aterrar, embora situado no interior do recinto, não 
rendia; e reclamava contra o gradeamento, porque o desejava apenas a 
circundar as barracas e não todo o terreno destinado à feira. 

Para os adeptos do melhoramento a razão era outra: as obras tapavam-
lhe a vista da sua casa. Mas havia outros condimentos na polémica: a radi-
calização da política republicana dividia as pessoas e este contestatário era 
acusado de ser «um apaixonado pela monarquia [e] estar eivado daquele 
costume monárquico que desprezava todos os interesses locais para acudir 
aos próprios».29 Certo, certo, é que o gradeamento não foi avante e acabou 
por ser substituído por uma barraca.

Em 1923 a Junta manda substituir o velho vedamento de madeira por 
um novo, também em madeira. Mas o mais curioso é a visão alargada que 

29 Manuel de Melo, «Ao sr. governador civil do distrito de Aveiro», O Democrata, 19.05.1911. Manuel 
de Melo era, à altura, secretário da comissão paroquial administrativa presidida por José Pinto Be-
linquete e que tinha como vice-presidente Luís Apolónio da Silva e como vogais António Ferreira 
Pinhal e Manuel Ferreira Rebolo.

Aspecto da feira. 
Barracas em adobe com cobertura 
em telha

FOTO: João Reis Anastácio [1928]
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30 O Democrata, 22.11.1923.
31 Carlos Picado comprometia-se a construir os portões de acordo com a planta, chumbá-los e pô-los 

a funcionar no prazo de 30 dias. Ver Auto de arrematação dos Portões do Mercado, 22.08.1926. 
Livro E para termos de contratos da Junta da Palhaça [1919]. Este livro inclui documentação que 
vai de 28.12.1919 a 18.12.1933. 

nos dá o correspondente local do jornal O Democrata, ao opinar sobre os 
velhos e inestéticos barracões fixos: «Não seria melhor fazer remover toda 
essa porcaria que aí está, a que chamam barracas, vendendo tudo isso, e com 
o produto da venda arborizar o terreno e abrir ruas, fazendo dali um largo 
paroquial como outras freguesias não podem ter»? E rematava: «Há coisas 
que é preciso estragar para edificar. Quando virá esse almejado dia»?30 Seria 
preciso esperar ainda vinte e seis anos, pois só em 1949 é que as barracas 
fixas foram demolidas.

É em 1926, já depois de derrubada a República, que se começa a 
falar na colocação de portões de ferro no recinto da feira. A nova mu-
dança política levara à destituição de José Pinto Belinquete e o novo 
homem-forte da freguesia era agora José Augusto Ferreira. Foi já na 
sua presidência que se entregou a construção e colocação dos portões 
de ferro a Carlos Picado, da cidade de Aveiro, por ter apresentado con-
dições mais vantajosas que os outros dois concorrentes: Augusto Es-
tima, da freguesia de Espinhel e Manuel Ferreira, de Aveiro.31

Procissão em dia de festa com 
barracas da feira à direita

FOTO: João Reis Anastácio [1928]



 24 PALHAÇA    > HISTÓRIA DOS ESPAÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS   [séculos XIX-XX]  >  FEIRAS 25 

j
Capa do projecto apresentado por Joaquim António dos Reis
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 4.1 A Lei de Separação e os rendimentos da feira

Com a implantação da República, a questão dos rendimentos da feira 
passou a estar na ordem do dia. Por essa altura a Junta não dispunha de 
cobradores, talvez porque não lhe interessasse. Sendo a cobrança feita por 
sua conta e iniciativa, havia quem reclamasse transparência e exigisse que 
todos os meses se apresentasse ao povo da freguesia uma conta corrente 
da receita e despesa. Uma simples folha - quem não deve não teme -  que 
devia ser afixada em local público, para conhecimento dos interessados. 
Seria esta a maneira da Junta, ao querer administrar bem os rendimentos 
da feira, se livrar das suspeições que o povo frequentemente levantava. Só 
que o pedido acabou por cair no saco roto do esquecimento.32

O que se sabe, para o ano de 1911, é que as receitas da Junta provi-
nham, essencialmente, do aforamento de terrenos, dos rendimentos especí-
ficos da feira e do cemitério, e também das esmolas de S. Pedro. Mas o rol 
das despesas também era extenso: ordenado do sacristão, ordenado à lava-
deira de roupa da Igreja, guisamentos e santos óleos, cera e azeite para a 
Igreja, pagamento ao encarregado de dar corda ao relógio da torre, compra 
de livros para o registo paroquial, pagamento aos clérigos pela assistência 
às festividades do Senhor e S. Pedro, pagamento ao pároco para cantar as 
duas missas e pregar os dois sermões, gastos com a armação da Igreja e a 
missa do galo, despesas com o secretário da Junta e o regedor, conservação 
das barracas e terraplanagem do terreno da feira e, finalmente, despesas 
com o gradeamento e 3 portões33 para vedação do respectivo recinto.34 

Em Abril de 1912 a freguesia da Palhaça foi sacudida por uma notícia 
que gerou, entre a população, enorme descontentamento e justificadas 
preocupações. Embora não oficialmente, soube-se que a Comissão Con-
celhia de Execução da Lei de Separação, com sede em Oliveira do Bairro, 
pretendia apossar-se dos rendimentos da feira.

Isto aconteceu numa altura em que a Igreja sofreu um dos mais rudes 
golpes da sua história. O pendor anticlerical dos republicanos radicais tudo 
fez para lhe retirar poderes e privilégios. A Lei de Separação das Igrejas e 

32 O Democrata, 26.01.1924.  Neste ano a Junta já dispunha de 6 cobradores, contra os 2 existentes em 
1923. Houve um aumento de 50% das taxas cobradas dentro do abarracamento e 100% fora, o que 
fazia com que os rendimentos anuais ultrapassassem os 20 contos. O Democrata, 02.02.1924. 

33 Em 1913 já se falava em 6 portões, e não apenas em 3, para vedar o recinto da feira.
34 Livro F para registo de orçamentos e contas da Junta da Palhaça [1911].
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35 Era vulgarmente conhecida por Confraria do Senhor S. Pedro. Em 1882 tinha como escrivão 
Jacinto Francisco Caniçais, de Vila Nova, que entregou à Junta 8 195$000, quantia resultante do 
rendimento das esmolas do biénio 1880-1881[Livro de registo de guias de Receita e de mandados 
de pagamento – ano de 1882].

36 Estes bens constam de um inventário realizado em 15 de Maio de 1911 e estão descritos em Manuel 
Simões Alberto, obra citada, p. 92.

37 Sessão ordinária da comissão paroquial administrativa da Palhaça, 21.04.1912.
38 Idem, ibidem. O teor da exposição foi transcrito no jornal O Democrata, de 26.04.1912.

do Estado, bem como a extinção, expulsão e proibição do exercício da fé 
das ordens religiosas, espelham bem esse comportamento. 

A nível local, uma das disposições mais gravosas para o normal fun-
cionamento da igreja católica foi a criação das célebres comissões cultuais, 
verdadeiras associações laicas, que entre outras funções administravam os 
bens nacionalizados e a gestão da vida religiosa das paróquias. Criadas pe-
los republicanos, colocavam intencionalmente a organização religiosa nas 
mãos dos anticlericais e ateus. A Igreja considerava isso uma intromissão 
inaceitável no seu funcionamento interno. Mais que separada do Estado, 
sentia-se perseguida, desconsiderada e despojada dos meios necessários ao 
livre exercício da sua função.

As razões para a apropriação de receitas provenientes da feira eram as 
seguintes: o apóstolo S. Pedro tinha sido instituído herdeiro e testamen-
teiro de todos os bens, móveis e imóveis, de Manuel de Oliveira, nos quais 
se incluía o terreno da feira; para gerir esses bens tinha sido criada uma 
denominada Confraria de S. Pedro, ao que parece uma associação sem 
existência legal, pois nunca chegou a ter personalidade jurídica.35 Curi-
osamente, além do terreno da feira estavam inventariados mais 8 baldios, 
sem contar com o terreno do cemitério paroquial. Mas como não rendiam, 
o Estado não lhes deitou as garras.36

Confrontada com este verdadeiro acto de usurpação, a comissão pa-
roquial administrativa não cruzou os braços. Entendia que tal procedi-
mento «não só é um ludíbrio a esta comissão, mas um atentado contra 
os direitos do povo da Palhaça».37 Assim que teve conhecimento que ia 
ser lesada nos seus direitos, lavrou um veemente protesto, que dirigiu ao 
Presidente da Comissão Central da Lei de Separação.38 Ficou a aguardar 
justiça, o mesmo é dizer, a possibilidade de continuar a arrecadar os rendi-
mentos da feira, na firme disposição de salvar o que de direito pertencia 
à Palhaça.

Enquanto a população fervilhava de indignação, Manuel Simões Al-
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39 O Ideal, 18.05.1912. 

40 Idem, ibidem.
41 O Democrata, 06.09.1912.
42 Idem, 20.09.1912.
43 Acta de 06.10.1912. 

44 Acta de 20.10.1912.

berto, o correspondente de Nariz, relatava que o povo das aldeias vizinhas 
andava pasmado com as «convulsões políticas de pouca importância que 
assaltam os habitantes da Palhaça».39 Estes esperaram em vão, num do-
mingo anterior, pelo administrador do concelho que se dizia vir escoltado 
por uma força de infantaria. Ainda bem que não vieram - acrescentava o 
articulista - porque se aparecessem à porta da  Igreja, como estava combi-
nado, «teriam o mau gosto de armar baioneta e dar uma carga ao mulherio, 
que era quem nessa ocasião poderia fazer o maior barulho».40

Em Oliveira do Bairro, a comissão concelhia endossava as culpas à 
comissão administrativa da Palhaça, por esta ter inventariado o terreno em 
que se realizava a feira e ter enviado documentos para Lisboa, a pretexto 
de um empréstimo; na Palhaça, as baterias do protesto estavam apontadas 
à comissão concelhia, acusada de interferir, estragar e bloquear a política 
local; e até o governo civil de Aveiro ficou agastado com a situação, 
considerando que, se os rendimentos da feira saíssem da administração 
da paróquia da Palhaça, tal seria entendido como uma desobediência à 
autoridade superior do distrito.41 Por aqui se vê como os nós estavam difí-
ceis de desatar e também os conflitos de competências que este «jogo do 
empurra» criou.

Entretanto, enquanto subsistia a dúvida de se saber se a comissão pa-
roquial administrativa podia, ou não, continuar a administrar os rendimen-
tos da feira, o vedamento do recinto ia sendo adiado, as receitas decaíam e 
a feira tinha um aspecto de «abandono único, que há-de certamente fazer 
com que renda menos em 1913».42 Neste cenário, as autoridades locais 
procediam apenas a pequenas reparações. Aconteceu isso com os telhados 
da feira, quase todos em ruína, para se evitar prejuízos aos negociantes 
que ali expunham os seus artigos.43 O mesmo sucedeu com o vedamento 
provisório, também ele em ruínas e substituído por um outro, obra pouco 
dispendiosa, que «mais [se] parece com um conserto do que outra coisa».44

A decisão superior demorou algum tempo, mas acabou por imperar 
o bom senso. Em 29 de Novembro de 1912 a comissão administrativa 
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recebia um ofício do Ministério da Justiça em que se afirmava que a 
feira da Palhaça seria restituída à Junta reclamante, «excluindo-se a 
respectiva verba do competente inventário».45 

Para o sucesso das negociações muito terá contribuído o empenho do 
governador civil da altura - Júlio César Ribeiro de Almeida. Informado 
pelo capitão Viegas - também ele um amigo da Palhaça, a quem se fica 
a dever, em grande parte, a criação do posto de correio e telégrafo na 
freguesia - de que em Lisboa não havia solução para o problema, o go-
vernador civil apresentou-se no Ministério e não saiu de lá enquanto não 
conseguiu o parecer favorável aos interesses da Palhaça.46

A questão dos rendimentos da feira ficou resolvida na altura e acalmou 
os ânimos da população. Mas o intrincado problema dos bens arrolados 
permaneceu insolúvel por muitos anos, até que a Junta de Freguesia, em 
finais de 1929, resolveu protestar, alegando que tinha de defender os inte-
resses dos paroquianos, «visto os bens não terem sido arrolados à paróquia, 
mas como usufruídos pelos ministros da religião».47 

Tratava-se de 8 terrenos baldios, bem como um foro de $40, todos eles 
administrados pela Junta de Freguesia desde há muitos anos, o que podia 
ser confirmado pelos inventários anteriores à Lei de Separação. Certa de 
ter a razão do seu lado, a Junta requereu superiormente a cedência e con-
firmação da posse efectiva e definitiva de tais bens.48

Em Janeiro de 1930, o administrador do concelho de Oliveira do 
Bairro - António Tavares de Araújo e Castro - dá conhecimento do 
teor de um ofício49 proveniente de Lisboa. Nesse texto, intimava-se a 
Junta de Freguesia a apresentar a sua reclamação contra o arrolamento 
verificado em 1912. Os bens que a Junta pretendia reaver deviam ser 
relacionados. Além disso, a reclamação devia incluir todos os elemen-
tos de prova, tais como cópias autênticas do seu inventário e dos seus 
orçamentos e contas anteriores a Julho de 1911. Enquanto assim não 
se procedesse, todos os bens arrolados continuariam a pertencer ao Es-

45 Idem, p. 95.
46 O Democrata, 20.12.1912.
47 Livro para registo de correspondência recebida [1926], p. 12.
48 Ofício nº. 46, de 22.12.1929, dirigido ao Presidente da Comissão Administrativa dos bens cultuais 

do concelho de Oliveira do Bairro. Ver Livro H. Registo de correspondência expedida [1926], pp. 
12-12 v.

49 Ofício nº. 540, 15.01.1930 [Serviço da República].
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tado, bem como os rendimentos que lhes estavam associados.
A Junta de Freguesia reuniu todas as provas, nomeadamente a certidão 

dos terrenos baldios e do foro, reafirmou a posse e usufruto desses bens, 
declarou que eles constavam do seu orçamento e contas desde 1882 e, fi-
nalmente, reafirmou que os mesmos «nunca foram usufruídos pelos minis-
tros da Religião».50 

Não  encontrámos outra documentação sobre este assunto. Mas é de 
crer que o problema tenha ficado definitivamente encerrado com as dili-
gências aqui relatadas. E se não ficou em 1930, isso aconteceu segura-
mente em 1940, com a assinatura da Concordata entre o Estado português 
e a Santa Sé: as paróquias passam a dispor livremente de bens essenciais 
aos fins que prosseguem e as instituições católicas recuperam a totalidade 
dos bens que lhes pertenciam em 1910 e que ainda estavam na posse do 
Estado, nomeadamente templos e residências paroquiais.51

 4.2 A expansão territorial da feira primitiva

Garantida a continuidade das receitas permanentes da feira - cerca de 
quatrocentos e cinquenta mil réis anuais, para o ano de 1912 - o problema 
da vedação do recinto voltou de novo à ordem do dia. O que estava pro-
jectado era construir uma parede à volta de todo o terreno paroquial, com 
o vedamento do lado poente a ser feito junto à valeta das obras públicas. 
A parede servia de barraca para o lado interior da feira. 

O orçamento para estas obras compreendia também a expropriação 

 50 Ofício nº. 49, 13.02.1930, dirigido ao Administrador do Concelho de Oliveira do Bairro. Livro H. 
Registo de correspondência expedida [1926], p. 13.

51 José António Santos, «Freguesias», in Dicionário de História de Portugal, vol. VIII, António Barreto 
e Maria Filomena Mónica [coord.], Lisboa, Livraria Figueirinhas, 1999, p. 67. 

Pormenor do vedamento da feira 
com ripas verticais em madeira

FOTO: João Reis Anastácio [1928]
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do chamado prédio dos Almeidas, que pertencia a António da Silva Ven-
tura.52 Para tal foi lavrado um auto de referendo, a solicitar autorização 
para a Junta da Paróquia adquirir o referido terreno, tendo sido afixado 
um edital na porta da sacristia, que nessa altura funcionava como casa das 
sessões.53

Só numa parte do local da feira existiam barracas. Eram feitas de arga-
massa e adobes, cobertas com telhas e divididas em lugares de um ou mais 
lanços, separados por prumos de ferro. Ao fundo das barracas, do lado 
poente, existia um vedamento provisório, em madeira. A Junta reservava-
se o direito de ordenar os locais, em forma de secções, onde se vendiam os 
diferentes artigos que afluíam à feira. 

Havia preços estabelecidos para os diferentes lugares [ourivesaria, 
tendeiros, latoeiros, cordoeiros, ferrageiros] e para os diferentes artigos 
[canastra, cesto ou ceira, louça vermelha, vermelha vidrada e vidro, louça 
preta, esteiras, aveia, cevada, trevo, trigo, centeio, azevém, milho, feijão, 
sertã de fritar peixe, entre outros]. O preço variava consoante os produtos 
eram vendidos debaixo de telha ou ao ar livre e ainda dentro ou fora do 
abarracamento.54

Estas normas, assim como outras taxas e multas, constam do Regula-
mento de 1911 que se destinava a punir diversos tipos de infracção e a dis-
ciplinar a venda dos produtos. Quem vendia na feira, naqueles tempos de 
penúria, era tentado a encontrar uma qualquer forma habilidosa de meter 
uns trocos no bolso. Essa arte de ludibriar os cobradores sempre existiu. 
Em 1960 a Junta de Freguesia tencionava publicar editais a tornar público 
que «todo o comerciante que receber sacos ou bolsas de cereais passados 
por cima do muro de vedação do Mercado, pagará a multa de cinquenta 
escudos por cada saco ou bolsa pela primeira vez e cem escudos por cada 
reincidência».55

Esqueceram-se de regulamentar - vá lá saber-se porquê -  outras artes 
de fugir ao pagamento, como aquela a que tantas vezes assistimos e que 

52 Acta de 02.03.1913. Em 1914 há um registo de despesa de 95$960, correspondente à sisa paga pela 
compra deste terreno no lugar da feira. Esta família Almeida era natural de Sosa. 

53 Livro de Autos realizados pela Junta da Paróquia da Palhaça [1911]. Mais tarde, a sala das sessões 
da Junta passou a funcionar numa casa situada no local da feira, modificada para esse efeito e que 
pertencia à paróquia.

54 Ver Regulamento dos Mercados Quinzenal e Mensal da Freguesia da Palhaça – Dezembro de 1911 [docu-
mento anexo].

55  Acta de 15 de Novembro de 1963. Livro de Actas da Junta de Freguesia da Palhaça [1959 a Junho 
de 1969], p. 12.
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56 Acta de 1914 [não foi possível precisar o dia e o mês].

consistia em camuflar no avental, com habilidade, um ou outro coelho na 
altura da entrada no recinto...

Os efeitos da I Guerra Mundial [1914-1918], nomeadamente a escassez 
de alimentos que se fez sentir, terão contribuído para dilatar o volume de 
transações na feira. Isso permitiu aumentar as taxas cobradas aos feirantes 
e fazer crescer as receitas. Talvez por causa desse aumento, alguns fei-
rantes exigiram ter os seus lugares certos no abarracamento mesmo sem 
frequentar regularmente a feira. Além disso, queriam pagar somente as 
feiras em que estavam presentes, prejudicando o arrematante e a própria 
Junta.

Outros feirantes não pensavam assim. Procuravam avidamente um lu-
gar e comprometiam-se a pagar as 24 feiras anuais, mesmo que faltassem 
a algumas. Perante este cenário, a Junta conferiu ao arrematante o pleno 
direito de colocar nas barracas disponíveis quem apresentasse propostas 
mais vantajosas. Este expediente terá permitido convencer os comerciantes 
mais renitentes a pagar as 24 quotas anuais, mesmo sem estarem presentes 
em todas as feiras.56 

A atribuição de lugares dentro do abarracamento e a cobrança da res-
pectiva taxa nunca foram assunto pacífico. Geravam vários desencontros de 

Panorâmica da feira com a escola
primária ao fundo

FOTO: José R. F. Braga
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opinião entre a Junta de Freguesia, os feirantes e a  própria população local, 
que pontualmente acusava a Junta de falta de transparência e má gestão 
dos rendimentos da feira, ou até de alinhar em «negociatas escandalosas 
com as barracas».57

 4.3 Organização e ocupação do espaço.
 
Durante muitos anos a feira realizou-se apenas no Largo de S. Pedro. 

Com o seu previsível crescimento, este espaço primitivo foi aumentan-
do. Os comerciantes passaram a ocupar a área contígua à estrada que 
liga a freguesia a Aveiro. Só muito mais tarde, já no século XX, e para 
se conseguir uma melhor diferenciação de produtos e mercadorias, a 
feira se espraiou pelo recinto das Escolas. Isso aconteceu seguramente 
nos anos 30, no terreno que sobrou após a implantação daquele edifício 
e também do dos Correios.58

No ano de 1925 deixam de existir, no interior do abarracamento e tam-
bém ao longo das ruas, «os lugares que se encontram expostos ao tempo», 
embora os feirantes continuem a poder fazer o seu negócio nesses locais 
«com mesas suas ou fornecidas à custa do arrematante».59

Decorria o ano de 1932 e a concorrência de feirantes de gado suíno e 
bovino era cada vez maior. Aumentavam também as reclamações, pois 
o local tornara-se demasiado acanhado para o movimento comercial 
que não parava de crescer. A solução era mudar de local, até por razões 
de higiene, o que passava pela compra de novos terrenos. A escolha 
recaiu «no limite da Campina, junto à Estrada Distrital número setenta 
e oito, próximo do mercado existente».60 Os terrenos a adquirir perten-
ciam a Manuel Francisco Samagaio, Joaquim e José Lourenço Zagalo, 
Rosa Martins e Ana Ferreira. Em 1933 os terrenos estavam comprados e 
a Junta murou-os para neles instalar a feira dos suínos e dos bovídeos. 
Este novo espaço é o que se situa ao lado da estrada que liga Palhaça a 

57 O Democrata, 23.02.1924. 

58 Esse espaço só mais tarde viria a ser murado. Em 1955 a Junta pôs em arrematação «a reparação, 
reboco, pintura e uma cinta de cimento, obras a fazer no muro de vedação da Largo das Escolas 
Primárias, onde se efectua a feira dos cereais». Ver Acta de 06.02.1955, Livro de actas da Junta de 
Freguesia [1951-1958]. 

59 Auto de arrematação do rendimento dos mercados quinzenal e mensal da freguesia da Palhaça, 
21.12.1924. Livro E para termos de contratos da Junta da Palhaça [1919].

 60 Sessão ordinária de 20.11.1932. Livro de Actas das sessões da Junta [1929-1939].
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ESPAÇOS OCUPADOS 
EM DIAS DE FEIRA
[1952/1988] 

VAGOS
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Vagos, próximo da saída da freguesia.
No entanto, esse espaço primitivo destinado à feira de gado 

era ainda insuficiente. Em 1935 o chefe dos cantoneiros pede à 
Junta para retirar todo o gado bovino que continuava a ocupar o ramo da 
estrada nº. 50.  Este ramal da estrada nacional que ligava Aveiro à Palhaça 
foi, por esta altura, objecto de reclamações apresentadas «por todas as 
forças económicas e pelo povo desta freguesia», que pediam para todo ele 
ser construído a paralelos «até ao seu términus - Palhaça».61 

Decorria o ano de 1936 e o presidente Manuel Ferreira Rebolo reconhe-
cia que o local destinado ao gado bovino era de tal modo estreito, que 
a transacção se efectuava também «nas estradas do governo». Por isso 
resolveu, com vista ao arruamento e alargamento do mesmo mercado, 
comprar a Manuel Ferreira Campina o terreno necessário para esse fim.62  

61 A construção a paralelos estava apenas adjudicada até ao quilómetro quinto, levando o povo a ba-
sear a sua reclamação no seguinte: «Primeiro – o solo em que assenta a estrada no lugar do Fontão 
é de constituição argilosa e por isso susceptível de se romper com facilidade. Segundo – devido ao 
grande trânsito [a] que esta estrada fica sujeita uma vez concluída, em virtude de ligar Aveiro com 
a região Bairradina, dentro em pouco ficará novamente intransitável se a aposição de paralelos 
terminar ao quilómetro quinto, como está determinado». Sessão ordinária de 22.11.1936, idem. 

62 Sessão ordinária de 29.03.1936, idem.
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63 Acta da sessão de 06.01.1952. Livro de Actas [1951-1958].
64 Alguns foram demolidos antes. Já em 1939 se mandara proceder à demolição de duas ruas de bar-

racas, para aí se criar um novo espaço destinado à feira da fruta [Sessão ordinária de 26.03.1939, 
idem].

65 Acta de 6 de Janeiro de 1951. Livro de Actas [1951-1958].
66 Acta de 4 de Fevereiro de 1951, idem. 

67 Ofício n.º 96, de 17.01.1951, da JAE [Pasta de correspondência recebida].
68 Ver Acta de 5 de Agosto de 1956. Livro de Actas [1951-1958].
  

O novo recinto foi vedado com muro em 1952.63

No terreno primitivo, em data que não podemos precisar, mas segu-
ramente ainda durante a Monarquia e portanto antes de 1910, foram 
construídos barracões em adobe, cobertos com telhas. Começaram a ser 
demolidos em 194964, ano da construção do coreto e dos 3 fontanários 
colocados nos vértices desse espaço triangular. Além de inestéticos, a sua 
rigidez não respondia às necessidades e ao dinamismo crescente da feira.

Ao contrário do que a monografia de Manuel Simões Alberto deixa 
entrever, alguns desses barracões existiam ainda em 1951. Nesse ano, 
em que também é nomeado para escrivão da Junta o padre Manuel de 
Oliveira, foi oficiado «aos usufrutuários das barracas ainda existentes em 
frente à farmácia» para retirarem delas o que lhes pertencesse, para depois 
se proceder à sua demolição.65 Essa demolição foi quase imediata, pois no 
mês seguinte a Junta mandou afixar editais a anunciar a venda de telhas 
usadas «que foram das barracas que estavam ainda no largo da feira».66

A demolição das últimas barracas foi acelerada pela necessidade de 
se alargar a estrada junto à farmácia e de a transformar em parque de 
estacionamento de automóveis e camiões nos dias de feira. É que a Junta 
Autónoma de Estradas tinha proibido o estacionamento de veículos au-
tomóveis nas suas estradas n.º 333 [Águeda-Vagos] e 335 [Aveiro-Canta-
nhede] nos dias de feira. Havia que encontrar um espaço alternativo para 
estacionamento e a estrada junto à farmácia foi considerada, na altura, 
o local mais apropriado.67 O estacionamento continuou a fazer-se nesse 
local durante vários anos, ficando proibida a circulação de veículos no 
sentido nascente-poente. Mas em 1956 o espaço era já demasiado exíguo e 
a Junta viu-se na necessidade de criar um novo parque de estacionamento, 
nos terrenos que possuía a norte da feira dos cântaros,  que se situava em 
frente à estação dos Correios”.68

Voltando às barracas: já  anos antes de serem demolidas eram motivo 
de controvérsia. Uns queriam que fossem retocadas, pintadas a pastel e a 

A demolição das 
últimas barracas foi 
acelerada pela neces-
sidade de se alargar 
a estrada junto à far-
mácia e de a trans-
formar em parque de 
estacionamento de 
automóveis e camiões 
nos dias de feira.



 42 PALHAÇA    > HISTÓRIA DOS ESPAÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS   [séculos XIX-XX]  >  FEIRAS 43 

69 Alma Popular, 15.03.1941.
70 Nos primórdios da feira o peixe frito vendia-se no espaço primitivo. Nos anos 70 do século pas-

sado, vendia-se «no pequeno largo que dá para o Rebolo, depois de se ter feito no que dá para 
o Vale do Rato». Quanto ao peixe fresco ou salgado, vendia-se no «ângulo terminal» do largo da 
feira do gado, mas separado dele, ao lado da estrada que vai para Vagos, local onde também se 
preparavam caldeiradas «e ainda estão expostas mercearias, carnes salgadas e bacalhau». António 
Capão, artigo citado, pp. 12-13.

71 Ofício nº. 8, 01.05.1952, dirigido à Junta Autónoma de Estradas de Aveiro.

“ripolim”, às riscas, para sobressair na paisagem. Outros argumentavam: 
«Pobres barracas! Querem lavar-vos a cara e descuram-vos as chagas in-
testinas que vos minam a vida!». E logo sentenciavam: «Camartelo de alto 
a baixo é o que estais a pedir!».69

Foi também nesse ano de 1951 que se procedeu à demarcação, no largo da 
feira, das ruas onde eram colocadas as barracas, mandando-se construir guias 
em tijolo ou cimento. E no local da feira de gado mandou-se construir um 
muro para separar este recinto do que se destinava ao mercado do peixe.70 

Em 1952 o largo da feira ainda tinha muro de vedação. Mas encon-
trava-se de tal modo «arruinado e negro», que a Junta, para acabar com 
o seu aspecto «triste e feio», pediu licença para o rebocar e caiar junto à 
Estrada Nacional nº. 333.71

Por outro lado, começaram a ser rentabilizadas as chamadas «casas do 

Feira ao longo da rua da Farmácia 

Arquivo: Museu da Palhaça [1987]
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coreto» construído em 1949. Essas casas estavam numeradas de 1 a 4 e 
passaram a ser arrendadas para os mais diversos fins, depois de se proceder 
à sua electrificação, trabalho executado por Mário Marques da Silva. Entre 
as várias utilizações, as casas do coreto serviram de relojoaria, venda de 
artigos de salsicharia [a cargo de Vítor Simões Ruivo, do Rebolo], casas 
de banho, arranjo de bicicletas e até tipografia [arrendamento a Alfredo 
Pessoa, que residia no Arieiro]. A partir de 1976 funcionaram, igualmente, 
como sede da associação fundada nesse ano - a ADREP.72

Os antigos barracões de argamassa e adobe deram lugar a barracas 
móveis, que eram geralmente montadas na véspera da feira. Enquanto 
os primeiros estavam dispostos no sentido este-oeste - como é possível 
verificar em algumas fotografias da época - a posição das novas bar-
racas passou a ser no sentido norte-sul e, aquando do seu aparecimento, 
foi dada preferência de escolha dos novos lugares aos comerciantes que 
há mais anos frequentavam a feira.73 A nova disposição das barracas, 
além de emprestar ao conjunto melhor estética, permitia ainda maior 

72 Em Novembro de 1976, a Comissão Administrativa recebeu 2 petições escritas: uma, a solicitar a 
cedência dos baixos do coreto; a outra, a pedir a cedência do salão maior da sede da Junta, tendo-
se, em ambos os casos, obtido a competente autorização. Ver Acta de 7 de Novembro de 1976. Livro 
de Actas [Junho de 1969-Janeiro 1978].

73 Ver Acta de 5 de Agosto de 1956. Livro de Actas [1951-1958].

Disposição das barracas 
no sentido Nascente/Poente

Disposição das barracas 
no sentido Norte/Sul
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Do livro: Freguesia da Palhaça. Contribuição para  a sua Monografia

Do livro: A Freguesia da Palhaça. Monografia Histórica
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74 A. M. Rolo Lucas, estudo citado, p. 163. Ao invés, e enquanto a feira  não abandonou o espaço 
triangular primitivo [Largo de S. Pedro], as barracas de comidas situavam-se «numa extremidade 
da feira; a concorrência dos restaurantes do centro tê-las-à levado a distanciar-se».

75 Para uma descrição pormenorizada dos produtos que se vendiam nestes diferentes espaços, consti-
tuindo por isso documento importante para uma reconstituição da feira nesse período, ver António 
Capão, artigo citado, pp. 11-12.

visibilidade e maior contingente de feirantes.
Pode dizer-se, em termos de ocupação do espaço, que a distribuição 

funcional das diferentes actividades é feita com uma desejável racionali-
dade. Isto é: muito próximo das áreas previamente destinadas à venda de 
certos produtos estão à venda bens complementares: «os cordoeiros insta-
lam-se na proximidade da feira do gado, as vendedoras de sementes na 
vizinhança do mercado de cereais, as ferragens na proximidade da venda 
dos componentes de madeira».74

O dia 12 de Outubro de 1988 pode considerar-se um marco, um ponto 
de viragem na história da feira da Palhaça. Até essa data, a feira desen-
rolava-se em vários largos e ao longo das vias de comunicação: no largo 
de S. Pedro, ao lado da estrada que vai para Aveiro e até sensivelmente ao 
espaço situado em frente ao edifício dos Correios, no largo das Escolas e 
no largo da feira do gado, situado ao lado da estrada que sai da freguesia 
no sentido de Vagos.75

É em Outubro de 1988 que se muda para um só recinto, que é o actual, 
e corresponde ao antigo espaço da feira de gado, agora bastante ampliado. 
Foi assim possível libertar o Largo de S. Pedro, hoje completamente ajardi-
nado e convertido na verdadeira sala de visitas da freguesia.

Engarrafamentos ao longo das 
estradas em dia de feira
Arquivo do autor
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VAGOS

CANTANHEDE

AVEIRO

OIÃ

Local actual da feira

Espaços ajardinados

  

DISTRIBUIÇÃO DE 
NOVOS ESPAÇOS
[em Outubro de 1988] 

76 Ofício nº. 36, de 28.09.71. Registo de correspondência expedida. Livro 1 [1970].
77 Jornal da Bairrada, 18.10.2001, p. 17.

Antes da mudança, os problemas de trânsito eram constantes. É sabido 
como a circulação aumenta nesses dias. Era enorme o fluxo de automóveis, 
motorizadas e bicicletas, tudo à mistura com uma anárquica disposição das 
tendas ao longo da estrada, camiões de gado, carretas e atrelados. 

Em 1971, os arreliadores engarrafamentos em dias de feira levaram a Junta 
a pedir à Câmara que aprovasse, rapidamente, as placas de estacionamento. 
Era cada vez mais urgente regular o trânsito dentro dos recintos e nas estra-
das que os circundavam. Exigia-se uma placa de estacionamento proibido no 
caminho que ligava a feira de gado com a estrada nacional 335; outra, no re-
cinto da feira de gado; duas no recinto da feira dos cereais e, finalmente, duas 
no largo de S. Pedro.76 Hoje todo esse pandemónio pertence ao passado.

Tem sido notória, ao longo dos anos, a preocupação das entidades locais 
em melhorar e ampliar a área onde a feira se desenrola. Mas há mudanças 
que não têm apenas a ver com a reorganização do seu próprio espaço, 
mas também com necessidades associadas a outras esferas de actuação 
da Junta de Freguesia. Já se diz que alguns sectores da feira vão fun-
cionar em novo local. Tudo por causa das obras sociais - nas valências 
de Creche, Jardim de Infância, ATL e Centro de Dia para idosos - que 
funcionam junto à Igreja e no futuro vão ocupar uma área de 5000 
m2 nas proximidades da ADREP, onde a actual feira se realiza.77

>

>

Malas e confecções no recinto 
actual da feira

Na página ao lado: várias panorâmicas 
do Largo de S. Pedro, a sala de visitas 
da freguesia  
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5. Feiras móveis ou fixas: uma polémica de 1978
 
Quer a feira dos 12, quer a dos 29, desenrolam-se hoje em datas fixas. 

Mas nem sempre aconteceu assim. Até ao ano de 1978 eram móveis. 
Sempre que tais datas coincidiam com o sábado ou o domingo a feira 
era transferida para a segunda-feira seguinte. Se esta era a regra, houve 
anos em que se passava precisamente o contrário, ou seja, a feira era 
antecipada para o dia anterior. Era assim na década de 1950, quando os 
dias 12 e 29 coincidiam com domingos ou dias santificados reconhecidos 
pelo Estado português, de acordo com a Santa Sé. As feiras efectuavam-
se então nos dias 11 e 28.

Havia uma razão ponderosa para esta escolha: é que se a opção fosse 
pelo dia seguinte, a feira da Palhaça coincidia ora com a da Vista Alegre, 
ora com a de Mira, que se realizavam respectivamente a 13 e 30, com os 
prejuízos daí decorrentes para a nossa freguesia.78

Mas a questão não era pacífica, nem todos os comerciantes aceitavam 
de bom grado estas disposições. De tal modo que, em 1973, a fim de aten-
der reclamações de vários comerciantes, a Junta pede à Câmara Municipal 
autorização para que, «quando a data de qualquer feira coincida com um 
domingo, a mesma se realize no próprio domingo».79

Esta mobilidade causava perturbação na actividade comercial das feiras. 
Foi esse o motivo que levou a Assembleia de Freguesia a deliberar, em Abril 
de 1978, sob proposta da Junta, que as feiras passariam a ser feitas em da-
tas fixas, independentemente do dia da semana com que coincidissem.

Inesperadamente, sem que nada o fizesse prever, a polémica instalou-se. 
A medida adoptada não era consensual, nem entre os feirantes, nem entre a 
população da Palhaça. A Junta de Freguesia acabou por receber um abaixo 
assinado, com 109 assinaturas de comerciantes, onde se pedia «a revogação 
da alteração recente que determina a efectivação de feiras ao domingo, 
porquanto a mesma vem colidir com os reais e humanos interesses destes, 
pois numa altura em que quase todos os sectores laborais já têm dois dias de 
descanso semanal, tal deliberação torna-se absolutamente injustificada».80  

78 Ofício nº. 13, de 14.07.1952, da Junta de Freguesia para o Presidente da Câmara Municipal de 
Oliveira do Bairro.

79 Ofício nº. 6, de 06.06.1973. Livro n.º 1. Registo de correspondência expedida [1970].
80 Ver Maria de Lourdes da Cruz Vieira, «Mercados do Povo à semana ou ao domingo?», O Jornal da 

Província, nº. 28, Fevereiro de 1979 [2ª. quinzena]. 
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81 O Jornal da Província, nº. 22, Novembro de 1978 [2ª. quinzena].
82 Manuel Alberto da Silva Ferreira, «Mercados do Povo à semana ou ao domingo?», O Jornal da 

Província, nº. 23, Dezembro de 1978 [1ª. quinzena]. Foi Presidente da Junta entre 1975-1980 e 
1986-94. 

83 Só o calor da polémica terá levado a considerar-se o termo “feirante” como insultuoso ou provo-
catório. Segundo Jorge Gaspar, feirante é «todo o que vai à feira», independentemente do tipo ou 
natureza das transacções que efectua.

84 Maria de Lourdes da Cruz Vieira, texto citado. 

Ou porque esta pretensão não mereceu o melhor acolhimento por 
parte da Junta, ou talvez por causa de uma reportagem inserida no 
quinzenário bairradino O Jornal da Província,81 onde se relatavam 
opiniões diversas, umas contra, outras a favor da medida, a verdade é 
que o assunto acabou derramado nas páginas da imprensa.

No intuito de esclarecer o que na altura considerou serem algumas in-
correcções desse trabalho jornalístico, achou por bem o então Presidente da 
Junta enviar uma carta ao referido jornal. Nesse texto, inserido na secção 
«Opinião do Leitor», rebate abertamente os pontos de vista de uma vende-
dora, ao afirmar: «a feirante não buscou discordar da feira, como tantos 
outros o fizeram e muito legitimamente, invocando valores morais, sociais e 
religiosos, que eu respeito, mas sim insultar, não falando verdade».82

Só que, com os ânimos já crispados, a explicação não ficou sem respos-
ta. Uma segunda carta apareceu, na qual a signatária se insurge, de forma 
veemente, contra o facto de ter sido tratada por feirante: «Corrija o seu 
vocabulário [...] e chame comerciantes a todos aqueles que honestamente 
fazem a sua vida na Feira da Palhaça».83

Curioso, nesta segunda carta, é o facto de se recusar categoricamente 
a feira ao domingo, invocando, para o efeito, argumentos de natureza 
religiosa, quando os do abaixo assinado eram de natureza estritamente 
laboral. Dirigindo-se ao Presidente da Junta, refere: «como acredito que o 
senhor [...] é cristão, lembro-lhe um preceito bíblico que diz: ao sétimo dia 
descansarás».84

 O argumento não é novo: já tinha sido utilizado, há alguns séculos 
atrás, pelo prior de Santa Cruz de Coimbra. Aconteceu no reinado de D. 

Quer a feira dos 12, quer a dos 29, desenrolam-se hoje em datas fixas. Mas nem sempre 
aconteceu assim. Até ao ano de 1978 eram móveis. Sempre que tais datas coincidiam com 
o sábado ou o domingo a feira era transferida para a segunda-feira seguinte.
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Afonso V e serviu para proibir, sob pena de excomunhão, as feiras de 
domingo em Leiria. É um facto que a Igreja protegeu, desde o seu início, 
a feira e o mercado, ao garantir uma paz temporária - a chamada «paz 
de feira» -  que ajudava ao seu desenvolvimento, pois sem segurança ou 
garantia de protecção jurídica o comércio não se desenvolve. Só que, mais 
tarde, «tentou opor-se a que se fizessem ao domingo, dia dedicado ao 
serviço de Deus e ao descanso semanal».85

Esta polémica de 1978 cedo se esbateu. Avaliados os prós e os con-
tras, as feiras fixas passaram a ser uma realidade hoje em dia pratica-
mente incontestada.

6. A feira de gado 

Segundo Jorge Gaspar, as feiras de gado representam uma das mais an-
tigas manifestações comerciais do homem, ao constituírem o único ponto 
de ligação entre a vida sedentária e a vida nómada.86 Em zonas de criação 
de gado, ou que precisam dele para os trabalhos agrícolas, estas feiras tor-
navam-se indispensáveis. Nos tempos em que os meios de transporte eram 
escassos e precários, as feiras de gado eram o único meio que permitia 
importar ou exportar os animais. 

É durante o século XIX que se assiste ao grande desenvolvimento 
de feiras de gado, mensais e quinzenais, por toda a Beira Litoral, em-
bora algumas delas tenham desaparecido algum tempo depois. As que se 
aguentaram e progrediram são aquelas que tiveram capacidade para atrair 
gado bovino. Com efeito, o sucesso das feiras andou sempre associado às 
grandes feiras de bovinos.

Há casos em que a feira de gado precede a de mercadorias e outros em 
que acontece precisamente o contrário. Na Beira Litoral, é possível encon-
trar exemplos em que a feira de gado atraiu os comerciantes de panos, 
confecções, calçado e alfaias [é o caso de Santa Luzia]  e, inversamente, 

85 Virgínia Rau, obra citada, p. 34. Outra forma de a Igreja proteger as feiras e mercados consistia 
em tolerar nelas os empréstimos com juro, que já nessa altura considerava “usura”. Por outro lado, 
a paz de feira “protegia quem concorresse a essas reuniões mercantis, não só no local [...] mas 
também na viagem de ida e volta”. Idem, p. 42.

86 Jorge Gaspar, As Feiras de Gado na Beira Litoral. Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1970, 
p. 19.
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exemplos em que uma feira rural procura arrastar para o seu seio a concor-
rência e venda de gado [feira da Tocha].87

No caso da Palhaça, o que se sabe é que em 1758 as duas feiras - a de 
gado e a de produtos e mercadorias - já coexistiam.88 Não há documen-
tação anterior que nos permita afirmar, com alguma segurança, se alguma 
destas feiras precedeu a outra. 

Até cerca de 1980 as feiras de gado na Palhaça gozavam de um enorme 
prestígio, resultante, sem dúvida, da sua localização geográfica e das con-
dições ecológicas envolventes. Ao contrário de outras feiras da região, de 
movimento «marcadamente sazonal, de acordo com as diversas épocas de 
engorda, utilização e venda dos diferentes tipos de animais», esta registava 
«um movimento permanente mesmo à entrada do Inverno, a estação cara-
cterizada por uma retracção geral do comércio de gado».89

O comércio de gado terá coincidido, desde os primórdios da feira, com o 

87 Idem, p. 20.
88 Em 1936, já com a feira a funcionar também no largo das Escolas, dá-se uma primeira separação 

do gado bovino e suíno dos demais ramos de comércio. Ver Alma Popular, 10.07.1936.
89 António M. Rolo Lucas, estudo citado, p. 158.

Um aspecto da feira de gado

Arquivo: Museu da Palhaça
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90 Acta de 12 de Abril de 1953, Livro de Actas [1951-1958].
91 Jorge Gaspar, obra citada, pp. 56-57.
92 Idem, p. 46. A primeira feira de gado em Aveiro remonta ao ano de 1817 e efectuava-se a 7 de 

cada mês.

comércio de mercadorias. Interesses óbvios concorriam para que tal aconte-
cesse, nomeadamente uma maior concentração de pessoas e também de capi-
tais. E atribuía-se tal importância à feira de gado que só em 1952, na presidên-
cia de Álvaro Marques, se decide obrigar os proprietários de gado bovino a 
pagar uma taxa pela ocupação do terrado da feira. Ficavam dispensados desse 
pagamento apenas os agricultores da freguesia que, tal como os restantes ha-
bitantes da Palhaça, nada pagavam pela venda de produtos agrícolas.90

A importância da feira de gado da Palhaça é atestada por Jorge Gaspar. 
Este autor estabelece uma tipologia das feiras assente nos seguintes critéri-
os: valor dos gados, artigos de vestuário, utensílios domésticos, afluência 
de pessoas e, também, o seu raio de acção. A feira da Palhaça, de acordo 
com a tipologia atrás descrita, aparece incluída no grupo das grandes fei-
ras. Apenas a ela se comparam, na Bairrada, a de Cantanhede e, na zona 
da Gândara, a de Portomar.91

A importância desta feira remonta, pelo menos, a inícios do século 
XIX, pois já em 1829 a feira de gado de Aveiro era transferida do dia 7 de 
cada mês para o dia 30 «na esperança de que a ela acorressem os comer-
ciantes que na véspera iam à Palhaça».92

Pela sua situação geográfica e importância a feira atraía gado bovino de 
características diversas. Apareciam vacas leiteiras de trabalho, bois, vitelos 
ou bezerros. O gado leiteiro é exclusivamente de raça turina. Os animais de 
trabalho e tracção pertencem, na sua maioria, à raça marinha. Os bois eram 
negociados, na sua maior parte, por lavradores bairradinos. As vacas de raça 
marinha, turina, e os vitelos, afectavam as várias sub-regiões.

A proveniência dos feirantes de gado abrangia zonas geográficas 
bastante diversificadas. Incluía uma área que começa em Barcelos, passa 
pela Guarda e vai dar à Figueira da Foz. Toda esta vasta área contribuía 
com as mais variadas espécies de animais: além das já citadas, também os 
suínos, os cabritos e os animais de capoeira.

Numa recolha de dados efectuada em 1982, para estudar a proveniên-
cia dos feirantes de gado, verifica-se que Cantanhede era, por essa altura, o 
concelho que apresentava o maior contingente de feirantes. Logo a seguir 
estavam os concelhos de Anadia, Santa Maria da Feira e Aveiro. 

A importância da fei-
ra de gado da Palhaça 
é atestada por Jorge 
Gaspar. Este autor es-
tabelece uma tipolo-
gia das feiras assente 
nos seguintes crité-
rios: valor dos gados, 
artigos de vestuário, 
utensílios domésticos, 
afluência de pessoas 
e, também, o seu raio 
de acção. 
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93 Gracinda da Silva Reis e Manuel António C. Gomes. Trabalho não publicado, elaborado para a 
disciplina de Geografia Humana II [1981-1982].

94 Costuma dizer-se na Galiza que um vendedor, para ser bem sucedido na feira, precisa de ter as 
seguintes características: “Paso de boi [calma], dente de lobo [decisão rápida para aproveitar uma 
oportunidade]; e de vez en cando faise o tolo [astúcia, sagacidade]”. Ver Leandro Alvarellos Carré, 
«As Feiras na Galiza», citado por Ana Cristina Vasconcelos e Célia Garrett Paixão, «As feiras medi-
evais portuguesas», História, nº. 52, Fevereiro de 1983, p. 66.

95 Este misseiro, como o próprio nome indica, «ajuda à missa», tem uma percentagem no lucro e é, 
normalmente, um pequeno intermediário.

96 Acta de 7 de Setembro de 1952. Livro de Actas [1951-1958].
97 Jorge Gaspar, obra citada, p. 96.

O trabalho de campo que permitiu efectuar estes inquéritos93 deu-nos 
a oportunidade de assistir ao negócio - e à verdadeira encenação - da 
venda do gado. Uma encenação com muita astúcia e vários actores, cada 
um deles a proferir discursos com uma intencionalidade óbvia: vender ou 
comprar pelo melhor preço possível.94

- «O senhor quer ou não quer vender a vaca?»  - pergunta o marchand 
para o agricultor.

- «Por esse dinheiro não vendo [...]». 
Logo a seguir vimos o marchand virar as costas, simulando desinte-

resse, embora aguardando que o agricultor o chame para lhe entregar o 
animal. Entretanto, entra em cena o misseiro,95 dizendo que o animal as-
sim já era bem vendido, que tinha mais este ou aquele defeito, numa ten-
tativa deliberada de desvalorizar a mercadoria.

Ficou-nos a ideia - embora reconhecidamente ignorantes na matéria - que 
em todo este emaranhado de conversas subtis e ardilosas quem fica normal-
mente prejudicado é o agricultor. Ficámos também a saber que é o marchand 
quem regula o preço dos animais em cada dia de feira. Trata-se normalmente 
de um lavrador abastado que compra animais para abate e ocupa um lugar 
cimeiro na hierarquia dos feirantes. Compra muitas vezes numa feira para 
depois ir vender noutras. Desloca-se normalmente de automóvel e manda o 
gado em camionetas.

As feiras de gado têm sofrido ao longo do tempo grandes obstáculos ao seu 
desenvolvimento, devido aos surtos de peripneumonia e febre aftosa. Em 1952, 
um edital do Governo Civil proíbe as feiras de gado bovino e suíno na região, 
enquanto não desaparecesse a epidemia de febre aftosa que grassava naquela 
altura.96  Em 1964 aparece nova epidemia, que fez baixar o preço dos bovinos, 
entravou as transacções e reduziu substancialmente o número de gado em 
cada feira.97 Por tudo isso, embora se note um esforço visível para as reanimar, 

A tradição e o grande 
dinamismo das feiras 
de gado ainda pesam 
e por isso as autori-
dades competentes 
recusam-se a aceitar 
o seu encerramento 
definitivo. 
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98 Ver Armor Pires Mota, «O regresso da Feira do Gado», Jornal da Bairrada, 07.11.02, p. 5.

 

não passam, por enquanto, de uma mera caricatura do que já foram.
No primeiro trimestre de 2000 a feira de gado voltou a fechar, por 

razões sanitárias. Transcorridos três anos, não foi ainda possível reanimá-
la, embora Junta de Freguesia e Câmara Municipal não tenham desistido 
de recuperar este negócio. A tradição e o grande dinamismo das feiras de 
gado ainda pesam e por isso as autoridades competentes recusam-se a 
aceitar o seu encerramento definitivo. 

Não é por acaso que têm sido visitadas outras feiras de gado ou certames 
do género, para ver como funcionam e estão equipadas, sempre com o apoio 
da DIVA [Direcção de Intervenção Veterinária de Aveiro].98 Como também não 
é por acaso  terem sido comprados vários terrenos junto à estrada das Feito-
sas, já devidamente terraplanados, e estar em curso a colocação de vedações 
e a satisfação de outros requisitos exigidos pelas instâncias comunitárias. De 
facto, na mudança total da feira para as Feitosas o espaço para a feira de gado 
está devidamente acautelado. A vontade em reanimá-la é grande. Não será 
por falta de empenhamento que o sonho não se transformará em realidade.

 6.1 Três feiras mensais em 1927

A feira de gado na Palhaça atingiu tal projecção, que pelo menos no ano 
de 1927 existiam na freguesia 3 feiras do género: além dos dias 12 e 29, 
também uma outra feira se realizava no dia 8 de cada mês. A isso se refere 
o semanário republicano aveirense O Democrata. Pelo evidente interesse da 
notícia para a história das feiras de gado na nossa freguesia vale a pena 
transcrevê-la. Diz a nota do correspondente local, datada de 9 de Agosto:

«Realizou-se ontem nesta freguesia [8 de Agosto de 1927], pela primeira 
vez, o novo mercado dos 8, que esteve bastante concorrido de gado bovino e 
vacum. Além do gado bovino para que fora criado o novo mercado, concor-
reram a ele negociantes de gado suíno e cereais [...]. E, pelo que ouvimos, 
pode garantir-se que o novo mercado tem vida segura devido à boa vontade 
dos negociantes e povo das freguesias circunvizinhas, tais como Fermente-
los, Oiã, Mamarrosa, Covões, Bustos, etc., etc.. O novo mercado dos 8 nesta 
freguesia será aumentado em Janeiro próximo de todos os artigos de que se 
compõem os de 29 e 12, passando os 12 a fazer-se no dia 18 de cada mês. 

Venda de cereais no novo 
espaço da feira

Arquivo do autor 
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99 O Democrata, nº. 989, 13.08.1927.

100 Refere Jorge Gaspar, obra citada, p. 46: «Aveiro tem a sua primeira feira de gado a 7 de cada mês, 
em 1817. Em 1829 é transferida para 30 de todos os meses, na esperança de que a ela acorressem 
os comerciantes que na véspera iam à Palhaça».

101 Ver acta da sessão ordinária de 17 de Julho de 1927. Livro de Actas da Junta da Palhaça [1920-1929]. 

102 Ofício nº. 136, de 19 de Setembro de 1927, Câmara Municipal de Vagos. Livro para registo de 
correspondência recebida [1926].

Estas alterações têm necessariamente de dar-se por conveniências locais e de 
negociantes que costumam ir ao mercado dos 20, em Cantanhede».99

Esta notícia permite extrair algumas conclusões: I) pelo menos no ano 
de 1927 existiram 3 feiras mensais; II) a terceira feira, realizada inicial-
mente no dia 8 de cada mês, passaria em Janeiro de 1928 para o dia 18, 
alteração que resultava da influência da feira dos 20 em Cantanhede [da 
mesma forma que a dos 29 na Palhaça provocou a mudança, em Aveiro, 
da feira de gado do dia 7 para o dia 30].100

A iniciativa desta nova feira não partiu da Junta de Freguesia, como 
poderá pensar-se, atendendo aos lucros que elas proporcionam e que por 
via de regra são canalizados para importantes melhoramentos locais. O 
pontapé de saída foi dado por alguns comerciantes de gado bovino, vacum 
e suíno. Foram eles que compareceram na sala das sessões a requerer, ver-
balmente, a criação da nova feira de gado no dia 8 de cada mês. 

A comissão administrativa nem pestanejou. Ouviu o pedido e resolveu 
criar a nova feira. Fê-lo para atender o interesse dos requerentes e por 
acreditar que a iniciativa era de interesse para a freguesia. De imediato 
mandou imprimir avisos para afixar e tornar pública a sua decisão.101 Mas 
este ambiente de entusiasmo duraria pouco tempo, começando a ser tol-
dado por algumas preocupações, oriundas de quem se sentia prejudicado 
com uma nova feira na Palhaça.

Quem se sentiu prejudicada foi a Câmara Municipal de Vagos, que logo 
reagiu através de ofício. O argumento contra a nova feira dos 8 era o se-
guinte: já se realizava há muitos anos, nesse mesmo dia, uma feira de gado 
em Salgueiro, freguesia de Soza, daquele mesmo concelho, pelo que «essas 
feiras só se podem prejudicar uma à outra, atendendo à pequena distância 
que as separa».102 

Confessava também a Câmara de Vagos não reverter para si própria 
qualquer rendimento da feira de Salgueiro, por ter sido cedido à Junta de 
Freguesia de Soza o imposto de terrado. E pedia por isso, a bem do inte-

O argumento contra 
a nova feira dos 8 
era o seguinte: já se 
realizava há muitos 
anos, nesse mesmo 
dia, uma feira de 
gado em Salgueiro, 
freguesia de Sosa, 
daquele mesmo con-
celho, pelo que «essas 
feiras só se podem 
prejudicar uma à 
outra, atendendo à 
pequena distância 
que as separa».
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resse das duas Juntas, para se «extinguir a referida feira ou transferi-la 
para outro dia de cada mês».103

Não caiu bem na Palhaça a intromissão da Câmara de Vagos, nem 
mereceram bom acolhimento os argumentos que utilizou contra a nova 
feira. Apreciando os dizeres do referido ofício, a Junta de Freguesia res-
pondeu que a criação da feira dos 8 não tinha sido da sua iniciativa, mas 
sim dos negociantes de gado bovino, que para o efeito mandataram Do-
mingos Ferreira da Silva, a fim de que este manifestasse, junto de quem de 
direito, a sua pretensão. De resto, denotando até alguma inflexibilidade, a 
Junta deliberou não extinguir nem transferir a nova feira e deu conheci-
mento dessa decisão à Câmara de Vagos.104

Visivelmente incomodada e contrariada nos seus intentos, a Junta, 
presidida por José Augusto Ferreira, respondeu à Câmara de Vagos não só 
de forma inflexível mas, até, com laivos de alguma rispidez. Afirmava que 
«não recebe imposições de ninguém» e por isso «não extingue nem trans-
fere» a nova feira. E acrescentava, em tom desafiador e de alguma repri-
menda: se a Câmara de Vagos tinha, como dizia, transferido o rendimento 
da feira de Salgueiro para a Junta de Freguesia de Soza, então «era a esta 
Junta e não à Câmara que competia reclamar».105

Perdemos o rasto aos episódios seguintes - se é que os houve - gerados 
por este conflito de interesses. De fonte segura, o que se sabe é que a Câ-
mara de Oliveira do Bairro se viu confrontada, em Outubro de 1927, com o 
pedido da Câmara de Vagos para extinguir a nova feira dos 8, já que preju-
dicava a de Salgueiro. 106 A edilidade oliveirense não tomou qualquer de-
liberação, preferindo chamar a Comissão Administrativa da Palhaça «para 
se proceder como melhor lhe convenha para os interesses daquela freguesia 
como deste concelho». 107 

E como as coisas costumam quebar pelo elo mais fraco, esta nova feira 
teve decerto vida curta, sem conseguir alcançar o impacto das outras duas 
que ainda hoje se realizam. Não se conhece outro documento escrito que a 
ela faça referência, pelo que subsiste a incógnita da sua duração.

103 Idem,. ibidem.
104 Acta da sessão ordinária de 25 de Setembro de 1927. Livro de Actas da Junta da Palhaça [1920-1929].
105 Ofício nº. 11, de 26 de Setembro de 1927. Livro H. Registo de correspondência expedida [aberto 

em 1926].
106 Acta de 09.10.1927. Ver Armor Pires Mota, Oliveira do Bairro. Em Busca da História Perdida, 

Edição da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, 1997, p. 43.
107 Idem, ibidem.
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7. Proveniência dos produtos. 
Distribuição por sectores de actividade

Para analisar a proveniência dos produtos, recorremos aos inquéritos 
directos aos feirantes, realizados em 1982. A fim de confirmar os dados 
então obtidos, e com vista a estabelecer uma análise comparativa com os 
10 anos subsequentes [1982-1992], consultámos cerca de 500 fichas elabo-
radas a partir da organização do espaço da feira nessa altura. Embora essas 
fichas estivessem em grande parte incompletas, acabaram por confirmar, 
no essencial, os dados obtidos em 1982.

A feira inclui uma grande variedade de mercadorias e produtos. Dis-
pensamo-nos de os enumerar exaustivamente, anotando apenas a prove-
niência dos mais significativos. Assim, e no que toca aos produtos facil-
mente perecíveis, as verduras chegam das freguesias circunvizinhas e das 
próprias hortas da Palhaça. O mesmo acontece com as frutas.

Os sapatos, as malas e os chapéus provêm dos concelhos de Oliveira 
de Azeméis, Santa Maria da Feira e S. João da Madeira. De Coimbra e de 
Aveiro chegam as confecções. De Cantanhede e Anadia, os ourives. Os 
tecidos a retalho, cada vez mais substituídos pelo pronto-a-vestir, chegam 
das áreas mais diversificadas.

Venda de pão (em cima) 
e fruta (ao lado)

Arquivo do autor
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As esteiras, feitas manualmente, de tabúa entrelaçada e utilizadas para 
resguardo das colheitas, têm a sua origem na faixa ribeirinha do Cértima, 
em terras do Silveiro, Gesta, Perrães e Rego, que pertencem à freguesia de 
Oiã e concelho de Oliveira do Bairro. É aí que podemos situar a indústria 
artesanal da esteira, que enfrenta hoje «a concorrência de outros produtos, 
mormente o plástico» e que por isso tende a desaparecer, embora ainda 
sobre, por enquanto, «de um tempo em que era mais procurada e mais 
amada».108

Por volta de 1980 era ainda possível encontrar na feira a propaganda 
à célebre banha da cobra. A feirante era de Ovar e tinha artes de atrair 
a população, sobretudo os mais dados às mezinhas caseiras, gente que 
raramente consulta um médico especialista. A receptividade era grande e 
ainda hoje nos ressoam aos ouvidos as sugestões para uma cura milagrosa: 
se quer tirar os males da sua casa para fora, compre enquanto é tempo. 
Se quer aliviar as suas dores, friccione-se ao levantar e ao deitar, com a 
pomada indiana.109

É notória, hoje em dia, uma preocupação com a higiene dos produtos, 
o que não acontecia em épocas ainda recentes. Somos do tempo em que os 
doces, o pão, as mercearias, o peixe e a carne estavam expostos à poeira e 
aos insectos, principalmente no Verão. Como refere Jorge Gaspar, às vezes 
acontecia que na ânsia de escolher o melhor, os compradores «cheiram e 
apalpam, muitas vezes com as mesmas mãos que estiveram a segurar um 
porco ou a procurar a idade de um bovídeo».110

Quanto à distribuição dos produtos por sectores de actividade, e tendo 
por base a «Relação dos feirantes avençados, 1º. trimestre de 1982», a 
grande conclusão a tirar é que o sector do Vestuário e Calçado representa 
cerca de metade da actividade global e envolve 52% dos feirantes.111

Logo a seguir, as vendas mais significativas são Peixe e Carnes [12%], 

108 Armor Pires Mota, Oiã. Terras e Gentes, Edição da Associação de Jornalistas e Escritores da Bair-
rada, 1991, p. 141. Acerca do processo de confecção e utilização das esteiras, e da sua importância 
na economia doméstica, ver pp. 142-144.

109 Jorge Gaspar, obra citada, referiu a importância da «banha da cobra» nas feiras, referindo-se, 
sobretudo, ao baixo nível cultural dos compradores, mais receptivos a efeitos psicológicos e morais 
que propriamente fisiológicos.

110 Idem, pp. 105-106. A propósito da higiene a que era obrigado o comércio fixo e não era observada 
na feira, o autor diz ter observado, na feira de Bustos, «uma vaca que meteu o focinho dentro de 
uma saca de açúcar».

111 Refere A. M. Rolo Lucas, trabalho citado, p. 162: «Dos cerca de 1500 metros lineares que cons-
tituem as frentes ou balcões de venda, mais de metade [880 m. lin] são ocupados pelo Vestuário 
e Calçado».

Venda de esteiras (em cima)
e mercearias (em baixo)

FOTOS: Arquivo do autor
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Frutas [8%], Cereais [7%], Louças [5%] e Ourives [4%]. As restantes ac-
tividades agrupadas [Ferragens, Tanoaria, Cordoaria, Doçaria, Queijo, ar-
tefactos de madeira, etc.], representam apenas cerca de 10% dos feirantes 
e do espaço.112

O quadro que se segue, ao agregar as diferentes actividades por sec-
tores, permite verificar com maior clareza a distribuição atrás referida:

Como se verifica, os produtos tipicamente artesanais - onde se incluem, 
entre outros, a tanoaria, a cordoaria, os chapéus, as louças de barro preto 
e vermelho e as ferragens para a lavoura - dizem respeito apenas a 12% 
dos feirantes. Embora estejamos a falar de um sector tradicional e de uma 
oferta residual em termos quantitativos, este valor «atesta a especificidade 
da feira relativamente aos mercados urbanos onde muitos destes produtos 
simplesmente já deixaram de existir».113

Em Março de 2001 o número de avençados era de 385 [+112 que 
no primeiro trimestre de 1982]; o sector de Vestuário e Calçado estava 
representado por 206 vendedores [+66] e o dos Ourives por 7 [-5]. Pode 
então dizer-se que transcorridos quase vinte anos a feira continua com 
a mesma vitalidade, sem apresentar sintomas de declínio. O número de 
feirantes aumentou e o sector de Vestuário e Calçado continua a ser o 
predominante [56% em 1982 e 53,5% em 2001]. Quanto aos Ourives, a 
sua presença decai de 4 para 1,8%).

112 Estamos a seguir de perto, para a distribuição dos produtos por sectores de actividade, o trabalho de 
António M. Rolo Lucas já citado, p. 161.

113 Idem, p. 162.

Actividade Nº  % Ocupação % Receitas %
  Feirantes  M. Lineares  p/Feira
    

Vestuário e calçado 140 52,0 880 65,0 12.155.50 60,0

Instrumentos e equipamentos leves 34 12,0 183 12,0 2.973.50 14,0

Alimentares verdes 73 27,0 244 17,0 3.732.00 18,0

Alimentares preparados 14 5,0 69 5,0 1.020.00 5,0

Ourives 12 4,0 - - 630.00 3,0

TOTAL 273 100 1376 100 20.480.50 100

Fonte: António M. Rolo Lucas, O Lugar da Palhaça e a Feira dos Quatro Caminhos, p. 161.
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Um outro aspecto curioso a extrair das relações de avençados e que 
podia ser objecto de cuidada análise sociológica diz respeito às redes 
de familiaridades que os feirantes estabelecem entre si. A análise dos 
documentos indicia claras relações de parentesco entre alguns deles: em 
1982 havia casos em que marido e mulher trabalhavam no mesmo ramo, 
mas em barracas separadas, ou até em ramos diferentes. Estamos peran-
te uma realidade que eventualmente configura verdadeiros «mecanis-
mos de controle dos mercados locais», existindo na feira da Palhaça - de 
acordo com a relação dos avençados relativa ao 1º. trimestre de 1982 
- «pelo menos 10 famílias que no total dos seus membros representam 
mais de 10% dos vendedores presentes».114

114 Anota António M. Rolo Lucas, trabalho citado, p. 162: «O caso mais significativo é o da “família” 
Rei [Isaac Rei, Alice Rei, Delfim Rei, Virgílio Rei, Licínia Rei, Gracinda Rei e Joaquim Rei] que opera 
em 7 barracas e pertencentes a 3 sectores diferentes».

Venda de cordoaria (em cima)
e sapatos (ao lado)

FOTOS: Arquivo do autor
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8. A feira actual e o futuro

Algumas feiras assumiram ao longo do tempo uma importância espe-
cial. É o caso da feira de 29 de Junho, considerada feira de ano e que co-
incide com a festa de S. Pedro, que se realiza também nesse dia. Uma outra 
curiosidade diz respeito à última feira de Fevereiro: quando este mês é de 
28 dias ela é feita no dia 1 de Março. Também a feira que devia realizar-se 
no dia 29 de Setembro tinha lugar no dia seguinte, assim se cumprindo 
tradições antigas.

As feiras de 29 de Junho, 29 de Agosto e 30 de Setembro são ainda 
consideradas as mais importantes. A primeira, por ser feira de ano; a 
segunda, como feira da erva, «onde se vendem grandes quantidades de 
sementes que, na época, se acumulam em grandes montes de sacos; esta 
feira é ainda considerada como feira das melancias, onde se vê grande 
quantidade de carros carregados daquele fruto»;115 quanto à terceira, «em-
bora antigamente fosse considerada feira das cebolas, hoje é conhecida por 
feira de S. Miguel e das colheitas».116

Que mais dizer da feira actual? Talvez que ela já não é o que era. Não tem 
o mesmo bulício nem o mesmo colorido de antigamente. Nem os atractivos 
e a animação de outros tempos, que embalaram a meninice dos que ainda se 
lembram disso. Perdeu muito em divertimento e distracção, facetas que eram 
valorizadas em ambientes relativamente fechados e excessivamente curvados 
sobre a terra. As barracas de «comes e bebes» e a venda de vinho atavernado, 
embora ainda existam, deixaram já de funcionar como locais de convívio e 
de discussões acaloradas. É esse processo acelerado de rupturas com o pas-
sado que provoca em nós um certo desencanto e desconforto.

Diminuíram os pregões dos vendedores. Já não há robertos a despertar 
a atenção dos visitantes e a fazer cintilar de emoção os mais novos. Nem 
ciganas prometendo adivinhar a sina na palma da mão. Nem o jogo da 
vermelhinha, onde à socapa os mais incautos empenhavam carteiras, anéis 
e alianças de casamento.

Já mal se ouvem os propagandistas de pechinchas, que atraíam o povo 
simulando desavenças entre marido e mulher, em cima de um estrado 
improvisado, para depois despacharem produtos de inferior qualidade. 

115 Anísio Correia da Silva, «As Feiras da Palhaça», Jornal da Bairrada, Ano VII, nº. 165, 
17.08.1957.

116 Idem, ibidem.
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Desapareceram de vez as cantilenas populares, relatos de acontecimentos 
que serviam para excitar a imaginação e iam ao encontro da curiosidade 
e do gosto popular: crimes passionais, façanhas de salteadores, bruxarias, 
monstruosidades anatómicas [vitelos com duas cabeças], raptos, relações 
incestuosas ou escândalos amorosos que davam brado.

Foram-se embora os chás milagrosos, os elixires variados e a vende-
dora de pomada indiana, que prometia mostrar a jibóia ou o macaco, en-
quanto «impingia» à população o remédio para todos os males. É todo um 
mundo de magia e encantamento que já não há e que o passar dos anos 
vai sepultando no pó fino do esquecimento.

Diga-se o que se disser, a verdade é que as feiras têm um encanto es-
pecial. Não é por acaso que hoje em dia se assiste, em muitas localidades, 
à recriação de feiras medievais, que atraem milhares de visitantes, como 
acontece, anualmente, em Santa Maria da Feira, em Coimbra e também re-
centemente em Oliveira do Bairro. São autênticos trabalhos de História ao 
vivo, iniciativas louváveis de animação da comunidade.117 Às vezes, para 
tornar a representação mais fidedigna, as cerimónias de abertura da feira 
iniciam-se com a leitura da carta de feira e a bênção aos feirantes.

Reconstitui-se, com o rigor histórico possível, o bulício dos tempos 
antigos. Armam-se as tendas improvisadas dos mercadores, ecoam os 
pregões dos almocreves ou as promessas de bom ou mau augúrio das alco-
viteiras. Abundam os leprosos e os mendigos de feridas expostas, aparece 
o bobo de cores garridas, evoluem malabaristas e saltimbancos. E como 
muitos recintos eram autênticos «campos de batatas», a exigir permanente 
terraplanagem, também aparecem nestas recriações os ramos de murta, 
que outrora juncavam o chão para o tornar mais macio e também por 
causa do aroma. 

Nestes voos e recuos nostálgicos da memória ao passado dispensa-se a 
moeda - ou, quando tal não acontece, os preços estão marcados em reais 
- e aceitam-se todas as trocas; recriam-se as classes sociais e algumas 
profissões da época: bancas com animais de criação e bancas de enchidos; 
vendedeiras com os seus cestos de vime cheios de tremoços e nozes; ciga-
nas a ler a sina; tanoeiros, barbeiros, ferreiros e moleiros; vendedores de 
sal e de peixe fresco ou salgado, de fogaça ou frutos secos, de linho e de Venda de louças (em cima) 

e latoaria (em vaixo) 

FOTOS: Francisco Mesquita 

117 Na nossa região, o largo da igreja de Travassô [Águeda] foi cenário, em 12 de Junho de 1999, da 
reposição de uma feira medieval, a cargo do Instituto Duarte Lemos, da Trofa. Jornal de Notícias, 
03.06.99.
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118 Virgínia Rau, obra citada, p. 40.

peles, de cera e de mel; as fruteiras, os regateiros, os vendedores de grão 
e feijão, os padeiros; também se exibem os fiéis representantes das artes e 
ofícios, alguns deles já esquecidos ou delidos pelo tempo: o aguadeiro, o 
açougueiro, o taberneiro, o boticário, o cordoeiro, o hortelão, o peleiro e 
até o tosquiador, cuja lã será mais tarde tecida pelas fiadeiras. 

As recriações devolvem-nos a forma como se estruturava a sociedade 
da época e como funcionava a vida quotidiana, quais eram os hábitos 
alimentares da população, que trajes usavam, quais as suas crenças e 
divertimentos, a que artes e ofícios se dedicavam. Mergulham-nos di-
rectamente no estrondo e na animação que caracterizam o rebuliço da 
feira, num cenário ruidoso de animais, cambistas e mercadores, ciganas 
e mendigos, malabaristas e cuspidores de fogo, bobos e saltimbancos, 
gaiteiros e trovadores.

Este culto das tradições, e o avivar afectivo de usos e costumes anti-
gos, acontece num tempo em que as feiras tradicionais estão por todo o 
lado em franco declínio. Há mesmo lugares onde já desapareceram, pois 
«as exigências de uma vida económica mais evoluída não podem ser 
satisfeitas por um mecanismo intermitente».118 A da Palhaça continua a 
resistir, sendo considerada uma das maiores feiras de vestuário, calçado 
e oferta de produtos artesanais da região. Até quando? Será que aquilo 
que a mantém é a convicção de que nela se compra ainda mais barato? 
É de crer que não.

Para lá de locais fixos de encontro e troca de mercadorias, de ideias 
e novidades, as feiras continuam a dinamizar a vida local. São também 
verdadeiros espaços de ritual e de sociabilidade. Quanto mais não seja, 
só por isto a feira deve continuar. 

Porque a feira ainda é uma festa. E a festa um direito que a todos 
pertence.

Venda de enxadas

FOTO: Francisco Mesquita 





II O CEMITÉRIO
  PÚBLICO

“Quando o homem se introduz
Envolto na sepultura
É quando fi nda a loucura
Com que o mundo nos seduz”.

Manuel Alves
(poeta bairradino)
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1. Antecedentes: o problema dos enterramentos

Os ritos funerários existem desde o tempo em que os seres humanos 
se começam a preocupar  com o destino a dar aos restos mortais dos seus 
familiares. Na Antiguidade eram usuais o enterramento e a cremação, ha-
vendo mesmo civilizações que se preocupavam em embalsamar os corpos, 
na crença de que a alma só se salvaria se o corpo se mantivesse intacto. 
Com o advento do cristianismo a cremação cai em desuso e a civilização 
ocidental passa a praticar apenas os enterramentos. 

Entre os romanos, por exemplo, os corpos eram sepultados intra-muros, 
no interior das habitações ou nos jardins, embora mais frequentemente 
«num compartimento da casa denominado atrium».1 Com a promulgação 
da Lei das Doze Tábuas, em 450 a.C., os sepultamentos são proibidos den-
tro da cidade e passam a fazer-se ao longo das vias de comunicação.2 A 
necessidade de sepultar os corpos tinha a ver com a crença de que, sem 
essa prática, a alma vaguearia sem descanso pelo mundo e passaria a ator-
mentar a vida dos vivos.

Tal como o cristianismo, também o islamismo se oporá à cremação, 
embora esta tenha permanecido sempre noutras religiões. Os hindus con-
tinuam a lançar ao Ganges as cinzas funerárias e incineram os seus mortos 
em piras de lenha. E se nos nossos cemitérios há preocupações de dife-
renciação social - campas rasas, mausoléus, capelas - elas também estão 
presentes entre os hindus: a composição das piras de lenha «tem a ver com 
a categoria social da família do defunto, sendo as fogueiras de sândalo 
apanágio dos ricos».3

Ao longo dos séculos, foi prática generalizada dos cristãos sepultar 
com ritos próprios os seus finados no interior dos templos, em sepulturas 
comuns ou túmulos com lápides, de acordo com as posses e a condição 
social de cada um. O destino a dar ao corpo dependia do estrato social do 
finado. 

No interior das igrejas eram normalmente sepultados os eclesiásticos, 
os grandes senhores e aqueles que, por testamento ou doação em vida, pa-
gassem sepultura em lugar santo. Às gentes do povo era reservado, como 

 1  António José Ferreira Quinteira, «A concepção da morte entre os romanos. Rituais fúnebres», 
MUNDA (Revista do Grupo de Arqueologia e Arte do Centro(, nº. 43, Maio 2002, p. 4.

 2 Idem, ibidem.
 3 Esmeralda Nascimento e Márcia Trabulo, Cemitérios. Ordenamentos e Questões Jurídicas, 

Coimbra, Livraria Almedina, 2000, p. 114.

A LEI DAS XII TÁBUAS 

Tábua I 
 Do chamamento a juíz

Tábua II 
 Das instâncias judiciárias

Tábua III 
 Da execução em caso de 

confissão ou de condenação

Tábua IV 
 Do pátrio poder

Tábua V 
 Da tutela hereditária

Tábua VI 
 Da propriedade e da posse

Tábua VII 
 Do direito relativo aos 

edifícios e às terras

Tábua VIII 
 Dos delitos

Tábua IX 
 (....)

Tábua X 
 Do direito sagrado

Tábua XI 
 Perdida no maremoto romano.

Tábua XII 
 Da apreensão do penho 



 68 PALHAÇA    > HISTÓRIA DOS ESPAÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS   [séculos XIX-XX]  >  O CEMITÉRIO PÚBLICO 69 

última morada, o adro da igreja ou às vezes o claustro de um mosteiro. 
Mas onde quer que se dessem esses enterramentos, estamos a falar em lu-
gares de silêncio, onde se perpetuam recordações, saudades, memórias. E 
também muita dor à mistura.

Falamos de uma prática com raízes fortes no ocidente cristão, desde a 
Idade Média, sobretudo a partir de meados do século XIII. Os enterramen-
tos medievais, de jurisdição sacerdotal, eram uma tarefa das abadias, das 
irmandades, ou das corporações religiosas e faziam-se no espaço sagrado - 
o adro do templo ou o chão da igreja.4 Quando o chão dos templos atingia 
a saturação, os enterramentos passavam a fazer-se nos adros. Segundo a 
crença, os mortos deviam descansar à sombra tutelar da Igreja.5 A popu-
lação acreditava piamente que os mortos ficavam desprotegidos noutro 
chão qualquer que não fosse o do templo.

O século XIX representa um momento de viragem nestas práticas an-
cestrais. Começa a alastrar a ideia segundo a qual os templos e os adros 
eram verdadeiros «focos miasmáticos», lugares que punham em causa a 
saúde pública. Por isso começou a aparecer legislação, na primeira metade 
de oitocentos, mais propriamente entre 1805 e 18446, a definir normas e a 
impor a obrigatoriedade da construção de cemitérios públicos. 

Só que as convicções enraizadas na população, a que deve somar-se a 
escassez de meios com que se debatiam as autarquias, funcionavam como 
um verdadeiro travão à mudança, o que tornava a execução das medidas 
legislativas penosamente lenta e arrastada. Os protestos contra a cons-
trução de novas necrópoles eram constantes. Muitas vezes reclamava-se 
para o governador civil ou até para a câmara municipal a que as locali-
dades pertenciam.

Deve referir-se que a contestação popular assumiu diferentes formas e 
direcções. O decreto de 8 de Outubro de 1835, a primeira lei portuguesa a 
exigir a construção de cemitérios públicos em todas as povoações, incluía 

 4 Fernando Catroga, O Céu da Memória. Cemitério Romântico e Culto Cívico dos Mortos, Coimbra, 
Livraria Minerva Editora, 1999, p. 42

 5  O preâmbulo do decreto de 21 de Setembro de 1835, que determina a construção de cemitérios 
públicos e proíbe os enterramentos tradicionais, alude à «fatal crença de que alcançariam a glória 
das almas aqueles cujos corpos jazessem em companhia das imagens dos santos dentro dos templos 
sagrados». Ver Maria de Fátima Sá e Melo Ferreira, «Formas de mobilização popular no liberalismo 
- o “cisma dos mónacos” e a questão dos enterros nas igrejas», in O Liberalismo na Península 
Ibérica na primeira metade do século XIX, 2º. volume, Sá da Costa Editora, s.d., pp. 165-166.

 6 Os alvarás de 27 de Março de 1805 e 18 de Outubro de 1806 já determinavam a construção de 
cemitérios públicos em Portugal. Deve-se a Costa Cabral a publicação de um novo código adminis-
trativo - em Março de 1842 - seguindo-se, em 1844, a promulgação das leis da saúde.

Portão do cemitério 
[entrada principal]

Arquivo do autor
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no seu articulado um mecanismo que, só por si, mantinha acesa a mobili-
zação popular contra as câmaras municipais e as juntas de paróquia. Se-
gundo este diploma, «era a estas entidades que competia a arbitragem do 
tributo chamado «de covato».7 Da mesma forma, o artigo 13º. preconizava 
severas penas para os párocos que não respeitassem a obrigatoriedade de 
enterrar os mortos no cemitério público.

Ou seja: as populações de escassos recursos económicos eram dupla-
mente penalizadas após o falecimento de um familiar: além de pagarem 
o serviço religioso - que a lei continuava a garantir ao clero - viam-se 
também obrigadas a pagar aos órgãos administrativos locais o «covato» 
devido pelo enterro no cemitério público. O fermento da revolta popular 
tinha à mistura motivações de ordem cultural e problemas de carácter 
económico.

Este tipo de revoltas deve ser entendido num quadro de justiça e direito 
tradicionais. Não punham em causa o poder político constituído, antes 
invocavam hábitos antigos, exercendo deste modo a violência contra os 
supostos violadores da ordem comunitária: agentes do fisco e contratado-
res de rendas, entre outros. Por isso muitos cartórios e registos fiscais eram 
destruídos e queimados. Falamos, portanto, de resistência à mudança, 
tentativa de recuperação dos equilíbrios perdidos, face às «estratégias 
centralizadoras e integradoras do Estado Moderno e das camadas sociais 
a ele ligadas».8

A partir de 1844, com a publicação das «leis da saúde» de Costa Cabral, 
a pressão popular deixa de incidir nas autoridades locais e passa a concen-
trar-se no governo central. A que se deve, então, a mudança de direcção 
dos protestos? Sem dúvida ao facto desta legislação ter feito recair sobre o 
governo central a responsabilidade de decidir qual o montante da impopu-
lar tributação dos «covados».

 7 Maria de Fátima Sá e Melo Ferreira, artigo citado, p. 166.
 8 João Paulo Avelãs Nunes, «Mecanismos e características das revoltas camponesas de Antigo Re-

gime», Vértice, nº. 40, II Série, Julho de 1991, p. 99.

As novas disposições, que vinham proibir o tradicional enterramento nos templos 
e seus adros, semearam a discórdia principalmente no norte do país, onde é possível 
detectar um conjunto de crenças estruturado e muito específico em relação à morte
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As novas disposições, que vinham proibir o tradicional enterramento 
nos templos e seus adros, semearam a discórdia principalmente no norte 
do país, onde é possível detectar um conjunto de crenças estruturado e 
muito específico em relação à morte. Aqui, o clero e o campesinato, em 
estreita aliança, lideraram os protestos. Os focos de contestação popular 
cresciam como cogumelos. Vão atingir o seu ponto mais alto na Primavera 
de 1846, nomeadamente na recusa das novas leis da saúde, regulamen-
tadas dois anos antes por Costa Cabral. A contestação desembocou na 
célebre revolta da Maria da Fonte.

Passava a ser obrigatório descrever as propriedades nas «papeletas das 
ladroeiras»9, para se apurar o imposto; rasgava-se a tradição de sepultar os 
mortos nas igrejas; era preciso esperar que o delegado de saúde certificasse 
o óbito; finalmente, havia que pagar as despesas com o funeral. O célebre 
Casimiro, padre por ofício e general por promoção popular e própria, in-
surge-se por ninguém se queixar dos honorários dos cirurgiões e tabeliães. 
E vaticina: «se Deus nos não acode brevemente, pelo menos nós, os padres, 
temos de morrer à fome».10

A resistência de alguns sectores da Igreja às novas leis tinha a sua 
explicação: os novos cemitérios, enquanto espaços públicos, «poten-
ciavam uma diminuição do controlo eclesiástico dos enterramentos»11 
e conferiam um poder novo às autoridades civis, até então arredadas 
da gestão do culto dos mortos. A proibição dos enterramentos nas Igre-
jas, adros e capelas, emergia como uma questão de saúde pública, do 
domínio do sanitarismo e das concepções higienistas que alastravam 
pela Europa e cujos ventos começavam a fazer-se sentir em Portu-
gal. Entre outras medidas, começa a vulgarizar-se a vacinação para 
prevenir a varíola, a fiscalização sanitária dos estabelecimentos de 
beneficência, o combate ao charlatanismo, a criação de uma rede con-
celhia de inspectores sanitários e o próprio desenvolvimento do ensino 
médico e cirúrgico.

 9 Eram uma espécie de bilhetes que permitiam às autoridades o conhecimento da décima. Os pro-
prietários eram obrigados a preenchê-los com a declaração das propriedades e respectivas con-
frontações.

10 Padre Casimiro [José Vieira], Apontamentos para a História da Revolução do Minho em 1846, ou 
da Maria da Fonte, Finda a Guerra em 1847, Edições Rolim [col. Raízes], s.d. [1987].

11 Fernando Catroga, obra citada, p. 52

Adro da Igreja de Vila Nova

 Foto: Sérgio Braga
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2. Movimento a favor dos cemitérios públicos

Pode situar-se o movimento a favor dos cemitérios públicos em 
Portugal após o terramoto de 1755. Uma fase ainda ténue, em 
que os políticos e os médicos mais atentos, em nome da 
higiene e da defesa da saúde pública, alertavam para 
os riscos decorrentes do enterramento no interior 
dos templos, argumentos que aliás eram difundi-
dos entre as elites europeias da segunda metade 
do século XVIII. 

Na verdade, os primeiros projectos de proi-
bição não são obra dos legisladores liberais, 
antes remontam ao Intendente Pina Manique.12 
Mas só no século XIX surgem as primeiras leis 
nessa matéria, redigidas pela facção moderada do 
liberalismo, as quais impõem, entre outras medidas, a 
criação de cemitérios públicos fora das povoações.13

Entre as alterações produzidas pela nova legislação sani-
tária ao nível dos enterramentos deve destacar-se a escolha do ter-
reno para os novos cemitérios, que passou a competir às Câmaras Munici-
pais e, mais tarde, também às Juntas de Paróquia. Essa escolha obrigava a 
ouvir previamente o Subdelegado de Saúde e dois facultativos [médicos] 
do concelho; a localização tinha que ficar fora das povoações, a uma dis-
tância mínima de 143 metros - isolamento que dificultava o tradicional 
arranjo, ou colocação de flores, nas sepulturas - tal era o receio de existên-
cia de riscos para a saúde pública;14 o espaço de cada sepultura era de 2 
metros quadrados e a área do terreno escolhido devia permitir um número 
de sepulturas igual a cinco vezes a média anual de óbitos da freguesia 
e incluir espaço para ruas, plantação de árvores e jazigos; finalmente, o 
cemitério devia ser circundado por um muro com o mínimo de 2,2 me-
tros de altura e o enterramento de cada corpo devia ser feito «em cova 

12 O decreto de 5 de Abril de 1796 mandava proceder à escolha de local e compra de terrenos para a 
edificação de dois cemitérios públicos em Lisboa, um em Campo de Ourique e outro na Penha de 
França. Veja-se Maria de Fátima Sá, «A Morte que nós Perdemos», Ler História, nº. 9, 1986, p. 120.

13 Decretos de 21 de Setembro e 8 de Outubro de 1835 [governo de Rodrigo da Fonseca Magalhães].
14 Hoje em dia os cemitérios já não são construídos  fora dos aglomerados urbanos. O Decreto 44 

220, de 03.03.1962, determina mesmo que eles não devem ficar excessivamente afastados das 
povoações [alínea c) do artigo 2º.].

14
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separada, com pelo menos cinco palmos de profundidade e à distância de 
palmo e meio das outras covas».15

A medida legislativa mais importante, ao proibir expressamente que se 
enterrem os mortos nos lugares de culto, surge com o governo de Costa 
Cabral: trata-se do decreto de 18 de Setembro de 1844. Este diploma de-
terminava que nenhum cadáver podia ser sepultado sem a prévia apre-
sentação do competente «bilhete de enterramento»; além disso, tornava 
necessária a emissão do «bilhete de verificação da morte por um Faculta-
tivo». Mais não era, ao fim e ao cabo, que a exigência de certidão de óbito 
passada por um médico.16

As resistências já anteriormente apontadas ao cumprimento desta 
legislação exprimem-se num extenso rol de leis, posturas e circulares, en-
tretanto emitidas até à década de 1880. E percebe-se melhor este cenário 
de afrontamento entre as populações e os poderes públicos quando se 
verifica que, em 1882 [trinta e oito anos após a publicação do decreto 
de Costa Cabral], ainda existiam paróquias, no distrito do Porto, que não 
tinham cemitério público. 

Se era este o panorama de um grande centro urbano, é de crer que nas 
paróquias do interior e predominantemente rurais a realidade fosse ainda 
mais elucidativa no que toca ao [in]cumprimento das disposições legais 
sobre enterramentos. À repulsa das populações em enterrar os seus entes 
queridos em espaços desnudados e profanos - locais, na altura, segura-
mente deprimentes e tétricos - em tudo contrários ao ambiente de sere-
nidade, recolhimento e respeito que se respirava no interior dos templos, 
juntavam-se as atitudes da Igreja em defesa dos privilégios estabelecidos e 
doravante ameaçados pela nova legislação liberal.

A oposição da Igreja era compreensível, pois costumava seguir a divisa 
de Terêncio: nada do que é humano me é indiferente. De facto, por essa 
altura, tudo o que era humano sofria a influência e a tutela da religião. To-
dos os ritos de passagem - nascimento, casamento, morte - eram sanciona-
dos pela Igreja. Mas ao longo do século XIX assiste-se à transferência da 
tutela destes tempos fortes para a administração pública: os nascimentos 

15 Fernando Catroga, obra citada, p. 51. Em 1890 são publicadas novas instruções sobre construção 
de cemitérios, que se mantiveram em vigor durante mais de setenta anos. Em 1927 estabelecia-se 
que a distância mínima das escolas primárias era de 500 metros.

16 Com efeito, a morte é hoje vista como «um fenómeno técnico obtido pela paragem dos sentidos, 
isto é, de maneira mais ou menos declarada, por uma decisão do médico e da equipa hospitalar». 
Philippe Ariès, Sobre a História da Morte no Ocidente desde a Idade Média, Lisboa, Editorial Te-
orema, 1988, pp. 56-57.
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passam a ser documentados pelo registo civil; os enterramentos passam a 
desenrolar-se no cemitério público; e até o casamento, a partir do Código 
Civil de 186717, passa a ser encarado como um contrato profano seme-
lhante a qualquer outro.

A repulsa popular pelos novos espaços tinha ainda outra explicação: 
é que, em muitas regiões do país e sobretudo nos centros mais populosos, 
os mais ricos  continuavam a privilegiar os enterramentos tradicionais, 
nomeadamente em capelas privadas. Quer isto dizer que eram sobretudo os 
pobres, por essa altura, que eram enterrados nos novos cemitérios.18

17 Trata-se do primeiro Código Civil português, um marco no meio jurídico nacional, pois manteve-
se em vigor durante cem anos. Foi seu autor António Luís Seabra [Visconde de Seabra], ilustre 
homem de Direito, do jornalismo e da política. Nasceu a 2 de Dezembro de 1798, tendo residido 
parte da sua vida em Mogofores, onde faleceu, com 96 anos de idade. Foi Reitor da Universidade 
de Coimbra. 

18 Cf. Fernando Catroga, obra citada, p. 54.

Aspecto do cemitério actual

 Arquivo do autor
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3. As origens do cemitério da Palhaça

 3.1 A resistência popular

É no ano de 1884 que se tomam medidas concretas para a construção 
do cemitério na nossa freguesia. Em 21 de Março, o administrador de con-
celho substituto - relembre-se que, por esta altura, a Palhaça pertencia ao 
concelho de Aveiro - pergunta à Junta de Paróquia quais as dimensões do 
cemitério que se pretendia construir na freguesia. O pedido tinha a ver com 
a necessidade de se elaborar, com precisão, o competente orçamento.

A par deste pedido, Francisco António do Vale Guimarães lembrava 
ainda à  Junta presidida por Albino José Pinto de Miranda que, estando 
a população a aumentar, e sendo a construção dum cemitério uma 
obra que só se faz uma vez, deve por isso «ficar antes grande do que 
pequeno»; além disso, defendia que o cemitério não deveria ter menos 
de 30 metros de comprimento por 25 de largura, o correspondente a 750 
metros quadrados.19

Tal como aconteceu em muitos outros lugares de Portugal, a cons-
trução do cemitério na Palhaça não foi nada pacífica. A iniciativa sofreu 
alguma resistência por parte da população local e a polémica foi cres-
cendo de tom. A mudança do cemitério para a periferia da povoação, 
cercado obrigatoriamente com um muro, representava uma ruptura na 
relação habitual entre os vivos e os mortos que na altura atingia as raias 
do insuportável. O novo território quebrava o elo «entre o presente da 
comunidade e o seu passado, colocando os corpos sob administração 
político-administrativa».20 Aos olhos das populações mais tocadas pela 
religiosidade, o novo espaço que a Junta propunha era visto como um 
lugar profano e de exílio.

A resistência social ao enterramento longe das igrejas era tão forte, 
que as Juntas de Paróquia, a braços também com as despesas resultantes 
da compra de terreno e respectivo muramento, se viam obrigadas a adiar 
para melhor oportunidade a construção dos cemitérios. Isso explica que 
em muitos casos se tenha optado por aproveitar «os muros das cercas dos 

19 Ofício nº. 659, de 21.03.1884. Da Administração do Concelho  ao Presidente da Junta de Paróquia 
da Palhaça. Este e outros documentos de troca de correspondência entre a Junta de Paróquia e au-
toridades do concelho e do distrito estão arquivados no livro intitulado Regulamento do Cemitério 
Paroquial da Freguesia da Palhaça (1911).

20 Fernando Catroga, obra citada, p. 45.
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edifícios religiosos para muros do próprio cemitério».21 As vantagens eram 
óbvias: poupava-se na aquisição de terrenos ou muros e aliviava-se a re-
sistência popular ao fazer os sepultamentos junto a espaços sagrados.

No mesmo dia em que a Junta equacionava a possibilidade de comprar 
o terreno para a construção, no local já entretanto designado pelos peritos e 
autoridade sanitária competente, foi dirigida ao Presidente uma «represen-
tação do povo» em que se pedia nova escolha do local para a construção do 
cemitério. E o mais curioso é que a Junta, após meditar no assunto e fazer 
algumas considerações, disse achar «conveniente e muito justa» a petição 
apresentada. Tanto assim foi que de imediato, e por unanimidade, resolveu 
dar conta da situação ao Presidente do Conselho de Distrito.22

É difícil perceber esta mudança de atitude da Junta. Se a escolha do 
terreno estava feita e avalizada por quem de direito, de duas uma: ou a au-
toridade local entendeu não avançar contra a vontade expressa e porven-
tura suficientemente representativa da população da freguesia, ou então 
os argumentos invocados obedeciam a uma lógica interna tão poderosa e 
consistente que se tornava difícil contrariá-los.

Eis, na íntegra, o teor da exposição dirigida a Albino José Pinto de 
Miranda, em nome do povo da freguesia:

«Os abaixo assinados, moradores da freguesia da Palhaça, sabendo que 
esta Ilustríssima Junta escolheu já terreno para construir cemitério paroquial, 
vem respeitosamente reclamar perante V. Exas. contra essa escolha, e pedir-

21 Ana Margarida Portela e Francisco Queiroz, «O Cemitério da Conchada. Introdução ao seu estudo», 
MUNDA, nº. 37, Maio 1999, p. 67.

22 Acta da sessão ordinária da Junta de Paróquia da Palhaça, 03.04.1884.

FOTO: Teresa Marques Rodrigues
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lhes que escolham antes para esse fim o terreno sito ao norte do Cruzeiro do 
Meio de Vila Nova da Palhaça e que pertence a Manuel Martins Tanoeiro.

Efectivamente este terreno é mais elevado, e por isso mais enxuto do 
que o terreno já escolhido, podendo assim em qualquer estação do ano, 
por mais invernosa que seja, abrir-se nele sepulturas sem receio de nascer 
água, o que não sucederá no outro; é o mais lavado de todos os ventos em 
toda a freguesia, ao passo que o escolhido é muito abrigado do norte e com 
demasiada exposição aos raios solares; é sítio que se vê da porta principal 
da igreja paroquial e pouco dista dela; fica à beira da estrada pública, e é o 
mais airoso e porventura mais central da povoação, ficando aliás distante 
das habitações como a lei requer.

Por todos estes motivos é que a maioria dos moradores da freguesia 
prefere este terreno, e decerto os peritos o teriam também preferido se 
fossem mais bem informados. Por isso pedem a V. Exas. se dignem deferir 
a esta reclamação, preferindo o mencionado terreno para o projectado 
cemitério, revogando a deliberação anterior, se a houver, e procedendo em 
relação a este com todas as formalidades legais».23

É curioso verificar que esta exposição mistura argumentos de natureza 
higienista [terreno mais elevado, mais enxuto e mais lavado de todos os 
ventos] com outros que se inscrevem nos quadros mentais do tradiciona-
lismo católico: o terreno que desejavam para o cemitério era sítio que se 
via da porta principal da igreja paroquial.

A exposição balanceia entre argumentos de tradição e inovação. Não 
podendo exigir, em 1884, os enterramentos na igreja - por contrariarem a 
legislação em vigor - os subscritores do documento já se contentavam em 
que eles se fizessem num sítio que, ao menos, pudesse ser visto da porta 
principal desse lugar de culto. Percebe-se porquê: acreditavam que quanto 
mais próximo da companhia da imagem dos santos jazessem os corpos, 
mais facilmente se daria a sua ressurreição e se garantiria a salvação 
colectiva no final dos tempos.

Quanto à preocupação sanitária, revelada no facto do terreno que pro-
punham ser o mais elevado, enxuto e lavado dos ventos, ela inscreve-se 

23 Seguem-se 68 assinaturas, todas de homens, onde constam, entre outros, nomes como Manuel 
Francisco Simões, João Martins Lameiro, Manuel Francisco Samagaio, Tomé Joaquim da Costa, 
Manuel Martins Júnior, Manuel Martins Esgueira, Manuel da Silva Ventura, António Ferreira Ju-
lião, Joaquim João Anastácio, Lino Francisco Samagaio, Manuel Colchete, Bártolo José de Melo, 
Manuel Joaquim da Costa, Lourenço Zagalo, António Martins Magalhães, José Lourenço Zagalo, 
José Martins Belinquete, Geraldo Francisco Samagaio, António Ferreira Rebolo, João Simões 
Capão, Francisco Tomás Nunes e Domingos José de Melo.

Base do cruzeiro de Vila Nova. 
Ano de construção: 1733

Arquivo: Museu da Palhaça
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nas prevenções dos higienistas, para quem a viciação do ar resultante da 
decomposição dos corpos aconselhava que à volta «das vilas e cidades, 
em lugares altos e ventilados dos ventos, se erijam cemitérios cercados de 
muros altos».24

Nada disto nos deve admirar, pois nos dias que correm a construção de 
cemitérios continua a ser vista como um problema de saúde pública. De-
fende-se que eles devem ser construídos em locais que apresentem carac-
terísticas hidrogeológicas adequadas. A decomposição dos corpos, asso-
ciada aos metais pesados provenientes das urnas - o chumbo25 e o zinco 
-  pode constituir uma perigosa fonte de poluição, ao afectar sobremaneira 
a qualidade das águas subterrâneas. 

O grau de contaminação depende do terreno onde estão instalados, o 
que significa que nem todos os cemitérios contaminam. Tem a ver com 
a profundidade do nível freático, com a porosidade e permeabilidade do 
terreno e com a existência de poços e cursos de água nas proximidades. É 
por isso que, hoje em dia, a localização desses espaços é definida com o 
maior cuidado e rigor.26

 3.2 A construção do cemitério

Tornava-se necessário ultrapassar o impasse criado com a petição dos 
moradores da freguesia, já que a construção do novo cemitério era urgente 
e um ponto de honra para o poder municipal, ditado por razões de natu-
reza política e educativa. Por isso não deixava de pressionar a Junta para 
avançar com a obra. A esse interesse não seria também alheio o facto da 
epidemia da cólera morbus grassar em Espanha, falando-se, com insistên-
cia, na possibilidade de poder alastrar a Portugal.27 Havia que preparar um 

24 António Nunes Ribeiro Sanches, Obras, vol. 2, Coimbra, segundo Fernando Catroga, obra citada, 
p. 46, nota 17.

25 O Decreto-Lei nº. 411/98, de 30 de Dezembro, que estabelece o regime jurídico da remoção, trans-
porte, inumação, exumação, trasladação e cremação de cadáveres, proibiu também a utilização de 
caixões de chumbo.

26 No Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro estava em curso, no ano de 2001, um 
projecto de investigação coordenado pelo eng.º. Senos Matias e pelo geólogo Manuel Marques da 
Silva, intitulado: «Contaminação de aquíferos em cemitérios». Ver Diário de Notícias, 05.06.2001, 
p. 23.

27 Carta de Anselmo José Braancamp a José Luciano de Castro, in José Luciano de Castro. Cor-
respondência Política [1858-1911], Lisboa, Quetzal Editores, 1997, p. 175, nota 3. Já em anos 
anteriores Portugal assistira a fortes surtos epidémicos: em 1833, 1856, 1857. Também o tifo teve 
particular incidência em 1847 e 1849. Fernando Catroga, obra citada, p. 49, nota 38.

A Junta reconhecia 
existir na população 
«grande desleixo 
e repugnância» em 
pagar as covagens 
dos finados
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novo terreno, ainda não saturado, para a eventualidade de muitos enter-
ramentos quase em simultâneo.

Também a autoridade política local tinha especial interesse na edifi-
cação desta obra: além de constituir um melhoramento para a freguesia, 
espreitava a oportunidade de canalizar alguns rendimentos para os seus 
cofres depauperados. Foi esta a razão que a levou a modificar, em Fe-
vereiro de 1884, as taxas de covagens no cemitério paroquial.

A Junta reconhecia existir na população «grande desleixo e repugnân-
cia» em pagar as covagens dos finados. Para contornar o problema, pediu 
ao Conselho do Distrito que não fosse possível fazer os enterramentos 
sem a sua expressa autorização, concedida através de licença adequada. O 
objectivo era poder meter no cofre a importância das covagens e fazer de 
pronto a cobrança, evitando «bastantes trabalhos» aos seus empregados, 
bem como toda a «morosidade e desleixo» nos pagamentos.28 No ano de 
1925, curiosamente, a Junta decidiu que, a partir dessa data deixavam de 
pagar covagem de enterramento todas as famílias ou herdeiros de pessoas 
falecidas na freguesia.29

O problema da escolha do terreno acabou quando o Governo Civil de 
Aveiro30 entendeu pronunciar-se sobre a matéria. Foi então comunicado à 
Junta que a designação dos terrenos para o cemitério era «um acto de pura 
administração» e que não dava «fundamento para recurso contencioso», a não 
ser que houvesse violação das leis ou regulamentos, o que não parecia ser o 
caso. Finalmente, defendia o Governo Civil que, para justificar a transferên-
cia pedida, «não basta alegar que o novo local escolhido seja melhor».31

Era isto que a Junta queria ouvir. Sentindo o apoio das autoridades 
concelhias, deixou de se preocupar com a petição dos habitantes da Pa-
lhaça. Aliás, em 12 de Agosto de 1884, a Administração do Concelho de 
Aveiro deu por encerrada de vez a polémica, ao considerar definitivamente 
escolhido o local para o cemitério. E avisava: «É urgentíssimo que quanto 

28  Sessão ordinária da Junta de Paróquia da Palhaça, 07.02.1884. As covagens era taxadas em 200 
réis para o enterramento de menores de 7 anos e em 300 réis para idades superiores. Estes valores 
representavam «a alteração de 50 réis para mais nos enterramentos dos primeiros e para menos 
dos segundos, segundo o antigo costume». A autorização foi concedida por Acórdão nº. 1033 da 
Comissão Distrital de Aveiro, proferido em sessão de 23.07.1884.

29  Sessão ordinária de 22.11.1925. Livro E das sessões da Junta da Palhaça (1920-1929).
30 O governador civil era Manuel José Mendes Leite [1809-1887], ilustre homem público aveirense, a 

quem se deve o projecto de abolição da pena de morte por crimes políticos.
31 Governo Civil de Aveiro, 2ª. Repartição, ofício nº. 3209. Documento remetido à Junta de Paróquia 

da Palhaça pela Administração do Concelho de Aveiro, pelo ofício nº. 746, de 24.04.1884.

Base de de lápide com relevos 
alusivos a instrumentos 
de trabalho de um finado
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antes metam ombros a essa obra, fazendo imediata aquisição do terreno 
e planta e submetendo a aprovação o orçamento respectivo».32 Era tal a 
vontade de avançar com as obras que Francisco Valle de Guimarães afir-
mava: «não largarei mão dele [do assunto] enquanto não vir em vias de 
realização este importante melhoramento local».33

Tamanha pressão das autoridades do concelho, elas que tantas vezes 
faziam orelhas moucas aos apelos das Juntas de Paróquia, era ditada pelo 
receio generalizado de um surto de cólera. Na verdade, a Portaria de 11 
de Julho 1884 determinava que, em cada freguesia, a respectiva Junta, 
auxiliada por uma comissão de beneficência por ela nomeada e presidida 
pelo respectivo pároco, promova «socorros, donativos e esmolas, para com 
o seu produto melhorar o estado sanitário das populações e acudir, sendo 
preciso, às classes pobres e indigentes».34

A construção rápida do novo cemitério era pois entendida, numa óp-

32 Ofício nº. 181, 12.08.1884, da Administração do Concelho de Aveiro ao Presidente da Junta de 
Paróquia da Palhaça.

33 Idem, ibidem.
34 Ver Circular nº. 287 da Administração do Concelho de Aveiro, dirigida em 19.09.1884 ao Presi-

dente da Junta de Paróquia da Palhaça. À data era Administrador do Concelho Joaquim Baptista 
Leitão.

Panorâmica do cemitério

Arquivo: Museu da Palhaça 
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tica higienista, como um dos muitos es-
forços a empregar para prevenir «a invasão 

do terrível flagelo, se por infelicidade o tivermos 
por hóspede».35

E assim se procedeu à aquisição do terreno, situado 
na rua do Areeiro, ainda no ano de 1884. Era cons-

tituído por dois lotes: um destinado ao cemitério 
propriamente dito e o outro a uma rua de acesso, 
já que o primeiro não confinava com a estrada.36

A escritura de contrato de expropriação 
amigável para utilidade pública foi assinada em 
25 de Abril de 1885, na casa de  Luís Ferreira Bar-
bosa, perante o tabelião da cidade de Aveiro que 
se deslocou expressamente à Palhaça para o efeito. 

Os proprietários do terreno expropriado eram Manuel 
Martins Lameiro, Silvestre Ferreira e Joana Martins.

Em 9 de Setembro de 1885 foi «posta a pregão» a obra 

35 Idem, ibidem. 3

36 Manuel Simões Alberto, obra 
citada, p. 88. O primeiro lote 
tinha 1650 m2 e custou 96 000 
réis. O segundo, estreito e mais 
pequeno, custou 38 400 réis. 
Idem, p. 89.

Primeira fase de construção
do cemitério [1885]

Alargamento para
 poente [1918]

Alargamento para
nascente [1936]

EXPANSÃO DOS ESPAÇOS 
DO CEMITÉRIO

VAGOS

CANTANHEDE

Arieiro

Vila Nova

AVEIRO

OIÃ
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de construção do cemitério. Entre as várias condições impostas para a 
arrematação constava um portão em ferro forjado, sendo que o portal de 
entrada, duas esferas, duas urnas e a soleira seriam construídos em can-
taria de Outil. O orçamento importava em 390$080 (trezentos e noventa 
mil e oitenta réis). O lanço mais favorável foi o de José Martins Lameiro, 
o qual se obrigou a fazer a obra conforme a planta, pela quantia de 398 
000 réis.37 

O autor da planta inicial foi José Serralheiro. Por motivos alheios à sua 
vontade - talvez por causa das indecisões sobre o local de construção - foi 
convidado a apresentar outra. Não podendo desenhá-la com a brevidade 
que lhe era exigida, teve de pagar a quem a fez, precisamente José Vieira 
da Costa, que concluiu esse trabalho em Junho de 1884. Só que, ao que 
parece, a Junta de Paróquia estava com pouca vontade de abrir os cordões 
à bolsa, pagando a quem devia, e foi mesmo acusada de não ter procedido 
com cavalheirismo.38

Depois de concluídas e vistoriadas, as obras foram aprovadas por Auto 
de 16 de Outubro de 1886. No local compareceram, para esse efeito, o 
Presidente da Junta, Albino José Pinto de Miranda; os vogais Manuel 

URNAS

ESFERAS

>

>

Portão principal e respectiva planta 
[à esquerda]

Arquivo do autor

>

37 «Auto de arrematação da construção do cemitério paroquial, em 09.09.1885». Livro de Contratos 
da Junta da Paróquia da Palhaça (1885).

38 Carta de Domingos J.S. [Luís?] ao Presidente da Junta da Palhaça, em 28.08.1884.
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Martins Belinquete, Luís Ferreira Barbosa e Manuel Marques; também o 
Regedor, Joaquim João Anastácio; o arrematante da construção e o peritos 
- José Vieira da Costa e Bernardo António da Graça, ambos da cidade de 
Aveiro. Estes confirmaram que a obra estava de acordo com a planta, com 
um pequeno senão: o portão era demasiado baixo, obrigando-se o arrema-
tante a subi-lo e a rectificar as [ornatajuntas?] e o florão da bandeira.39

Só no final do ano de 1887 se procedeu à arrematação da obra da 
capela, sacristia, casa de arrecadação e entrada do cemitério, trabalho que 
foi entregue a João Soares de Azevedo, de Ilhavo. O projecto inicial destas 
obras sofreria algumas alterações. A Junta debatia-se com dificuldades 
extremas, já que os rendimentos da feira não davam para tudo. Talvez 
por isso, mandou eliminar, por os considerar dispensáveis, o soalho e o 
forro da casa da arrecadação; prescindiu também da porta interior que 
comunicava com a capela. E até na sacristia mandou eliminar a pintura 
do forro.40 

A primitiva imagem dos cemitérios públicos devia ser desoladora para 
quem os visitava. Em 1837 Alexandre Herculano lamentava «o descuido 
geral que tem havido em ornamentar estes lugares  santificados pela morte 
[afirmando que] em muitas sepulturas jazem pais de família a quem os 
seus filhos nem sequer consagraram uma cruz de madeira, uma tábua 
escrita em que pedissem uma oração pelo extinto ao que por junto dela 
passasse».41

A avaliar por este testemunho, é muito provável que nos seus inícios o 
cemitério público da Palhaça pouco mais fosse que um baldio sem a dese-
jável dignidade, despido de árvores ou arbustos, sem áreas devidamente 
arruadas e ajardinadas, sem bons muros e sem monumentos. Basta lembrar 
que o da Mamarrosa, em 1909, se assemelhava «mais a um pequeno quin-
tal, onde as ervas e as silvas nascem e se desenvolvem com abundância e 
rapidez do que a um lugar reservado àqueles que foram em vida os nossos 
entes mais queridos».42

A construção do novo espaço dos mortos fez-se de forma faseada. Não 

39 «Auto de aprovação da obra do cemitério paroquial, em 16.10.1886». Livro de Contratos [...], 
1885.

40 «Auto de arrematação da construção da obra da capela, sacristia, casa da arrecadação e entrada do 
cemitério paroquial da freguesia da Palhaça, 03.12.1887». Ver Livro de Contratos [...], 1885.

41 «Os Cemitérios», in O Panorama, nº. 34, 23.12.1837.
42 O Nauta, 11.02.1909, transcrito em Armor Pires Mota, Mamarrosa Milenária, edição da Junta de 

Freguesia da Mamarrosa, 1993, p. 148.
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foi possível averiguar em que momento é que reuniu condições para nele 
se efectuar o primeiro enterramento. Também seria curioso saber se houve 
ou não resistências, mesmo que pontuais, aos enterramentos neste novo 
espaço do Areeiro. A consulta aos livros de assento de óbito dessa altura 
ajudará, por certo, a esclarecer esta curiosidade.

 Se tal aconteceu não seria caso único, pois há conhecimento de sub-
levações a norte do Mondego e, até, em localidades relativamente próxi-
mas da Palhaça: no Julgado da Bemposta, a maior parte das freguesias 
continuava a enterrar os seus mortos no interior dos templos; também na 
freguesia de Barrô [concelho de Águeda] houve tumultos aquando da cons-
trução do cemitério público, acabando os populares por impor o enterra-
mento de alguns cadáveres dentro da igreja.43

Havia ainda outro tipo de resistências, embora mais pacíficas, oriundas 
de algumas ordens religiosas - sobretudo femininas -,  de Misericórdias e até 
de certos notáveis locais. Pressionava-se o governo para autorizar excepções 
à lei e permitir o funcionamento de alguns cemitérios privados. As pessoas 
mais influentes e poderosas não aceitavam de bom grado que os seus corpos 
- ou os dos familiares mais chegados - repousassem ao lado dos mais pobres. 
Assim se perpetuava, para lá da morte, a diferenciação social, transforman-
do-se os cemitérios públicos em novos campos santos da desigualdade.

4. Os Regulamentos de 1866, 1911 e 1969

Depois de construído, qualquer cemitério deve funcionar com regras 
adequadas, o mesmo é dizer de forma eficiente, de harmonia com a sua 
natureza: quer como espaço de solenidade, recolhimento e oração, quer 
na sua vertente de serviço público prestado às populações, com o inerente 
respeito por regras básicas de higiene e salubridade.

O primeiro regulamento a definir regras para o funcionamento do 
cemitério da Palhaça data de 1886. Não foi possível encontrá-lo nos docu-
mentos existentes na Junta de Freguesia. A sua análise talvez ajudasse 
a perceber, entre outras coisas, como estavam ordenadas as sepulturas,  
quais os critérios de diferenciação social nos enterramentos, quando 

43 Fernando Catroga, obra citada, p. 57.

Capelas particulares do lado Norte
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começaram a ser adquiridas sepulturas privativas e a ser construídas cape-
las, algumas das quais, a princípio, imitavam à escala reduzida as capelas 
laterais das igrejas.

 Na verdade, os novos cemitérios públicos da segunda metade do século 
XIX também passaram a integrar as hierarquias sociais que dividiam a 
sociedade dos vivos: em muitos deles era possível encontrar a vala comum 
- embora ela não existisse em todo o país - ao lado de mausoléus, jazigos 
e capelas.

Uma capela dava - ainda dará? - outro status, além de outra sumptu-
osidade, embora tais construções tanto possam servir para homenagear os 
mortos como para satisfazer a sede de prestígio dos vivos. Aos defuntos 
provenientes de famílias de parcos recursos o destino era o jazigo térreo. 
A verdade é que esses monumentos funerários imprimiam um traço de 
dignidade e modernidade aos novos cemitérios públicos: cada monumento 
retratava e perpetuava uma memória familiar e funcionava como um novo 
símbolo estético a acrescentar aos museus da morte ao ar livre.

Nos tempos que correm, a melhoria generalizada das condições de vida 
da população acompanha também o desejo crescente de homenagear, com 
sepulturas revestidas a mármore ou granito, os familiares falecidos. Esta 
prática está a agravar os problemas de espaço, sobretudo nos cemitérios 
citadinos e de maior dimensão.   

A vala comum estava destinada às pessoas mais pobres, sobretudo os 
desvalidos e os mendigos.44 Nem a chamada revolução dos cemitérios 
conseguiu acabar com ela. Mas como da morte ninguém escapa, nem o 

Capelas do lado Sul

Arquivo do autor

44 O Decreto 44220, de 03.03.1962, que estabeleceu normas para construção e polícia de cemitérios, 
proíbe os enterramentos em vala comum [artigo 21º.].
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Duque, nem o Rei, nem o Papa, também a ninguém deve ser negada sepul-
tura, nem mesmo aos mais desamparados, a quem se garantia o funeral 
gratuito. Só que a maior parte destes corpos, provenientes muitas vezes de 
hospitais e asilos, ia parar à vala comum, apesar da sepultura individual 
ser uma exigência inscrita na lei de 21 de Setembro de 1835.

Quando na Europa medieval acontecia qualquer epidemia, a vala - ou 
fossa, como então se dizia - era o destino dos pobres. O seu uso prolongou-
se após a criação dos novos cemitérios, continuando a ser, pelo menos em 
Lisboa, «o vazadouro de grande parte do obituário da capital».45 Algumas 
consciências mais eriçadas indignavam-se com tamanha discriminação, 
considerando a vala «a mais pungente afronta que se pode fazer àqueles, 
que sendo desgraçados na vida, nem na morte se podem aproximar da 
santa igualdade».46

E havia até cemitérios em cujo interior eram construídas «baias» ou muros, 
para isolar católicos e não católicos, ou mesmo os baptizados e os que não 
tinham ainda recebido esse sacramento.47  Em 1902, a Junta de Freguesia 
da Mamarrosa denunciava a frequência com que as crianças recém-nascidas 
e falecidas sem baptismo eram, em regra, sepultadas nos quintais e outros 
sítios. Uma perfeita ilegalidade e um atropelo grosseiro à lei, pois segundo a 
Junta, havia nos cemitérios «parte reservada aos não católicos».48

À luz do direito canónico, «não tinham direito a sepultura eclesiástica 
os recém-nascidos não baptizados, os hereges, os apóstatas, os duelistas e 
os suicidas,  os mações».49 Como o catolicismo era, por essa altura, a re-
ligião oficial do Estado, exigia-se uma demarcação espacial entre o sector 
eclesiástico e os que, de qualquer modo, com ele não se identificavam.

Inúmeras e memoráveis polémicas marcaram esse período, em reacção 
às medidas controversas do marquês de Ávila e Bolama. Em Janeiro de 
1878, Ramalho Ortigão, ao demolir com farpas a decadente sociedade 
oitocentista, foi um dos mais incisivos críticos destas medidas. Numa pro-

45 Fernando Catroga, O Céu da Memória [...], p. 77.
46 Idem, p. 80.
47 As portarias de 17 de Dezembro de 1866, de 24 de Janeiro de 1872 e de 29 de Maio de 1877 

determinavam a construção de muros no interior dos cemitérios, para que as sepulturas católicas 
ficassem separadas das não católicas.

48 Acta de 23.11.1902 da Junta de Paróquia da Mamarrosa. Ver Armor Pires Mota, Mamarrosa 
Milenária, p. 148.

49 Fernando Catroga, O Republicanismo em Portugal. Da Formação ao 5 de Outubro de 1910. Facul-
dade de Letras, Coimbra, vol. II, 1991, p. 341.
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sa salpicada de ironias finas e ácidas - em que remetia um tal Sr. Mexia 
a simples pretérito imperfeito do verbo Mexer... - ia lembrando ao poder 
constituído que os primeiros cristãos não reduziam a caridade ao acto de 
enterrar apenas os seus correlegionários: «enterravam também, indistinta-
mente, todos os pagãos pobres e desamparados, todos os heréticos, todos 
os ateus, todos os ímpios».50  

Desconhecemos se casos desta natureza aconteceram na Palhaça, em-
bora seja lícito admitir que a vala comum não fizesse parte do primeiro 
regulamento de funcionamento do cemitério, uma vez que o problema 
da vala não era extensivo a todo o país. Apesar disso, em 1922 a dife-
renciação social estava ainda bem vincada na forma como os defuntos 
eram transportados à última morada: nesse ano, a Junta decide mandar 
fazer uma tumba-esquife para conduzir os finados pobres ao cemitério.51 
O que nos leva a perguntar: antes da tumba-esquife, de que forma se fazia 
o transporte desses pobres? E como eram enterrados os que não tinham 
quem lhes pagasse o preço do coval? 

Na monografia que dedicou à freguesia da Mamarrosa, Armor Pires Mota 
revela-nos, após consulta aos livros de assento de óbito, como se processava 
esse ritual no ano de 1828. Os defuntos iam para a cova «envoltos em lençóis 
e cingidos com uma corda de esparto, uns; envoltos em simples hábitos de 
chita, outros; em hábitos feitos de opas velhas que lhes dava a irmandade 
das almas, quando pobres [...]. Já os mais ricos e de maior devoção iam en-

voltos em hábitos de S. Francisco, Santo António e 
S. Domingos».52

O que se sabe é que, em finais do século 
XIX, o transporte dos pobres falecidos no hos-
pital da Misericórdia de Lisboa era feito para o 
cemitério do Alto de S. João, em «esquifes de 
madeira, espécie de padiolas encerrando cada 
uma dois corpos envoltos em imundas sarapi-
lheiras».53 Eis um relato destes cerimoniais de-
primentes: «ainda cedo passava lúgubre a negra 

50 Ramalho Ortigão, As Farpas, Tomo X, Lisboa, Clássica Editora, 1992, pp. 213-214.
51 Acta de 14.05.1922. Livro E. Actas das sessões da Junta da Palhaça [1920-1929].
52 Armor Pires Mota, Mamarrosa Milenária, p. 146.
53 João de Boaventura, «Enterrados como cães» in A Voz do Operário, nº. 857, 29.03.1896, citado por 

Fernando Catroga, O Céu da Memória [...], p. 80, nota 19.

Carreta funerária usada 
em meados do século XX para 
transportar os mortos

Desenho: Sérgio Braga



 86 PALHAÇA    > HISTÓRIA DOS ESPAÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS   [séculos XIX-XX]  >  O CEMITÉRIO PÚBLICO 87 

tumba da Misericórdia [...] seguida por dois gatos-pingados [...] que re-
colhiam dos tristes albergues os míseros cadáveres, atirando-os de mistura 
para aquele horrível transporte».54 

O regulamento do cemitério de 1911, que revoga o de 1886, aparece já 
num contexto completamente diferente, espelhando as preocupações do 
novo regime republicano, que nos primeiros anos de governação foi mar-
cado por uma autêntica guerra religiosa, empurrando a Igreja católica para 
uma clara atitude defensiva. Quase de rajada, foram publicados vários di-
plomas que atentavam, de forma explícita, contra os seus interesses: decre-
to de 20 de Abril de 1911 - a célebre lei de separação das Igrejas do Estado 
- segundo o qual a religião católica, apostólica, romana deixava de ser re-
ligião de Estado; decreto de 18 de Fevereiro de 1911, que voltou a expulsar 
as ordens religiosas; decreto de 25 de Dezembro de 1910, que reconheceu o 
divórcio; decreto de 18 de Fevereiro de 1911, que introduziu o registo civil 
obrigatório; finalmente, decreto de 29 de Março de 1911, que acabou com o 
ensino em matéria religiosa e extinguiu a faculdade de Teologia.55

Compreende-se melhor, à luz desta profusão legislativa de forte pendor 
laicista, que os republicanos tenham sido bastante sensíveis às implicações 
sociais dos enterramentos. Ao considerarem o cemitério um espaço pú-
blico, não aceitavam qualquer tipo de divisão assente em critérios de na-
tureza filosófica ou religiosa. A lei do registo civil era bem explícita nessa 
matéria: determinava que nos cemitérios de cada povoação os enterra-
mentos se fizessem sem distinção alguma de terreno, exceptuando-se o das 
sepulturas privadas [artigo 257º.]. Por outro lado, as autoridades locais e as 

À esquerda: planta do cemitério 
primitivo [1884]. 
À direita:  vista aérea

54 Sousa Bastos, Lisboa Velha, idem, ibidem, nota 20.
55 Fernando Catroga, O Republicanismo [...], vol. II, pp. 332-333.

>
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diferentes corporações foram obrigadas a retirar do interior dos cemitérios 
todos os muros, valados, sebes, ou outras divisões cuja finalidade fosse 
separar os mortos por motivos religiosos [artigo 258º].

Entre algumas curiosidades, o regulamento de 1911 diz-nos que, no 
início do século passado, o cemitério se dividia em quatro quarteirões ou 
partes distintas, limitadas por duas ruas que se cruzavam no seu centro, o 
que denota uma ordenação segundo as regras da disciplina geométrica - 
aliás, a análise à planta do cemitério, desenhada em 1884, mostra bem que 
o cruzamento das ruas configura o desenho de uma cruz cujas subdivisões 
são os quatro quarteirões dela decorrentes. 

Vejamos outras curiosidades deste regulamento produzido pelos republi-
canos: ninguém podia escolher o local das sepulturas, a não ser que mani-
festasse o desejo de as comprar; um dos quatro quarteirões estava destinado 
exclusivamente a sepulturas de crianças até à idade de 12 anos; a ordenação 
das sepulturas era feita por lousas numeradas e colocadas na respectivas 
cabeceiras; algumas campas eram contornadas por grades de ferro, ou ma-
deira; era concedida sepultura gratuita às famílias extremamente pobres e, 
no caso dos mendigos, a Junta assumia, também, as despesas devidas ao 
coveiro; este podia ser dispensado se alguém quisesse fazer os enterramen-
tos gratuitamente e a título de caridade.56

O regulamento de 196957 transcreve praticamente na íntegra, em-
bora com ligeiras adaptações à realidade local, o Decreto 48770, de 18 de 
Dezembro de 1968, diploma que estabeleceu um novo modelo de regu-
lamento dos cemitérios municipais. De então para cá a legislação tem-se 
mantido praticamente inalterada, havendo apenas a salientar a publicação 
do Decreto-Lei 411/98, o qual tenta responder aos crescentes problemas 
que resultam da saturação dos espaços dos cemitérios. 

Entre as medidas inovadoras deste diploma salienta-se a proibição do 
uso de caixões de chumbo, a redução dos prazos de inumação de 5 para 
3 anos e a equiparação plena das figuras da inumação e da cremação, 
abolindo-se os anteriores entraves burocráticos a esta prática. Não fazen-
do parte da tradição católica, a cremação - ou seja, a redução do cadáver, 
ou ossadas, a cinza - vai ganhando alguns adeptos sobretudo nos grandes 

56 Regulamento do cemitério paroquial da freguesia da Palhaça, 1911 [documento anexo]. Para entrar 
em funcionamento, este  Regulamento era previamente aprovado pelo Governador Civil, precedido 
de parecer do Delegado de Saúde.

57 Ver Livro de Actas da Junta de Freguesia da Palhaça (1959-1969).
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centros urbanos, já que vem «ao encontro das mais recentes preocupações 
europeias em matéria ambiental e de salubridade pública».58

5. Alargamento do cemitério primitivo

À medida que a população ia aumentando, o espaço do cemitério primi-
tivo tornava-se cada vez mais insuficiente. A pressão demográfica ditou-
lhe sucessivos alargamentos: o primeiro, para o lado do poente, aconteceu 
em 1918, ano em que a Junta comprou e vedou um terreno destinado a 
essa ampliação.59 

Esse novo terreno só terá sido efectivamente ocupado com sepulturas a 
partir de 1920. Em 1921 são rebocados os muros, em resultado dessa ampli-
ação.60 Em 1923 é cimentada a casa da arrecadação, podam-se as árvores e 
arranca-se algum bucho próximo da capela dos Caiados e do lado sul.61 

A consulta dos livros de actas entre 1920 e 1929 mostra que é nessa 
década que a população da freguesia se desloca à Junta para adquirir 
terreno para sepulturas. As principais prioridades de gestão da autarquia 
eram, precisamente, os arranjos no cemitério - era usual a venda da erva 

Cemitério actual com capela 
ao fundo [lado nascente]

Arquivo do autor

58 Esmeralda Nascimento e Márcia Trabulo, obra citada, p. 115. Além de gerar uma enorme economia 
de espaço, a cremação permite que «numa área dez vezes menor que a exigida pelo enterramento 
sejam inumadas as cinzas provenientes do mesmo número de corpos». Idem, p. 129.

59 Manuel Simões Alberto, obra citada, p. 98.
60 Ver actas de 10 e 24.07.1921.
61 Acta da sessão ordinária de 11.11.1923.



Projecto da capela [lado nascente]
Em baixo: capela depois de construída 

Planta elaborada por José de Pinho
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- e na feira, sobretudo através da compra de telhas, tipo marselha, para 
resguardo das barracas cobertas.

Um segundo alargamento, desta vez para nascente, ocorre no ano de 
1936, embora a decisão já estivesse tomada no ano anterior.62 

Falou-se então em aterrar a parte que foi aumentada, por se tratar de 
terreno onde em tempos existiu uma lagoa e que por isso se mantinha com 
água durante quase todo o ano. Algum aterro se fez nessa altura, mas não o 
suficiente. É que para ficar ao nível do cemitério antigo ainda faltava cerca 
de um metro. O alteamento era uma necessidade, para que os corpos dos 
defuntos não ficassem submersos de água na altura de descerem à terra.

Em 1953 foi decidido mudar a capela - que nessa altura se situava no meio 
do cemitério - para o extremo nascente. Mas só no ano seguinte a Junta se 
propõe avançar com as obras de demolição e com a construção de uma capela 
nova, cuja planta foi elaborada por José de Pinho, da cidade de Aveiro.63 

A planta foi pedida em primeira mão a João de Melo Freitas, para o 
Porto, em Dezembro de 1953, o qual, apesar de se ter comprometido a exe-
cutá-la nesse mês, não tinha ainda cumprido o que prometera em Março 
do ano seguinte. Os transtornos causados pela demora na execução da 
planta e pela ausência de qualquer resposta levaram a Junta a desligar-se 
dos compromissos entretanto assumidos.64 

O terreno onde assentou a nova capela pertencia a Álvaro Francisco 
Samagaio, que requereu à Junta, em sua substituição, a cedência de algu-
mas sepulturas. Em resultado desta petição foram registadas, em seu nome, 
as sepulturas com os números 316 a 319.65 A capela seria benzida no dia 1 

62 No ano de 1935, em sessão de 10 de Março, a Junta decidiu ampliar o cemitério, solicitando a 
competente autorização à Comissão Administrativa do concelho de Oliveira do Bairro. Ver ofício 
nº. 73, de 04.06.1935. Livro H. Registo de Correspondência Expedida (1926).

63 Actas de 02.08.1953 e 02.05.1954. Livro de Actas da Junta de Freguesia (1951-1958).
64 Ver ofícios nº. 5, de 10.03.1954, e nº. 8 [sem data] da Junta de Freguesia a João Melo Freitas.
65 Acta de 03.06.1956, idem.
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de Maio de 1955, numa altura em que os muros que circundam o cemitério 
não se encontravam ainda pintados. 66

Consumados os sucessivos alargamentos, era necessário investir na 
qualidade dos novos espaços. A partir de 1952, a Junta avançou com a 
terraplanagem e o ajardinamento do cemitério, promoveu a captação de 
água e a sua canalização para facilitar a limpeza das sepulturas, instalando 
finalmente no recinto a luz eléctrica.67

6. A capela mortuária e o novo cerimonial do adeus

Há uns anos atrás, morria-se quase sempre em casa, junto do amparo 
da família. Para o hospital costumavam ir os deserdados da vida. O corpo 
dos defuntos era velado por familiares, amigos e vizinhos, na sua própria 
casa. O ritual da morte era privado, mais íntimo e afectivo. Não era bem 
visto deixar morrer os parentes em lugares desumanizados, que alberga-
vam normalmente pobres e mendigos.

Hoje em dia a morte é cada vez mais um acto solitário. Mesmo em 
freguesias onde a mudança de mentalidades se processa a ritmo mais len-
to, as coisas já não funcionam como dantes: «Em vez dos parentes junto ao 
leito, atentos às últimas palavras do moribundo, morre-se tendo por perto 
[quando se tem] uma equipa hospitalar».68

Embora a morte ainda incomode, foi banalizada pelos meios de comu-
nicação de massas. Já não há lugar a grandes prantos, poucos são os 
gestos de desespero. Exteriorizar a dor não é hoje socialmente bem aceite. 

66 Jornal da Bairrada, Ano V, nº 120, 05.11.1955, p.9.

67 Ver Manuel Simões Alberto, obra citada, p. 107.
68 Maria José Mauperrin, «As cerimónias do adeus», Expresso-Revista, 31.10.1998.

A nova capela mortuária ao lado 
da entrada do cemitério

FOTO: Arquivo do autor
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Quantos param na rua, à passagem de um funeral? Abreviou-se também 
a duração do luto público. Abreviou-se e aligeirou-se: onde estão os véus 
negros que tapavam a cara das viúvas? E os fumos, a fita larga e preta em 
redor do braço? Quem usa, hoje, tais atavios?

As novas atitudes em relação à morte e ao luto público transferiram o 
velório para as capelas, situadas nas igrejas ou em espaços adjacentes aos 
cemitérios. E o velório já não entra pela noite dentro, como acontecia nas 
casas particulares, onde tinha direito a ceia quem ficasse a velar o corpo 
até se fazer dia. Agora não. O velório acompanhou o sinal dos tempos, está 
sujeito a horário; termina, quando muito, à meia-noite.

Estes ventos de mudança também já chegaram à Palhaça. A nova cape-
la mortuária, erigida ao lado do cemitério, aí está para o testemunhar.

7. Poesia lapidar

Todo o cemitério é um lugar de reprodução das expectativas metafísi-
cas e é isso que determina a ligação estreita entre o culto dos mortos e a 
memória. Por isso o Dia de Finados é um dia com especial significado. Eis 
a descrição do ambiente no nosso cemitério, em tarde de Todos os San-
tos, no ano de 1968: «O nosso cemitério tornou-se um jardim florido [...]. 
Largos centos de pessoas por ali passaram durante o dia a pedir a Deus 
o eterno descanso para as almas dos seus entes queridos, numa pública 
afirmação de fé na Eternidade. A Irmandade das Almas promoveu uma 
procissão às campas dos mortos, tendo-se rezado o terço e os responsórios 
rituais. No centro do cemitério houve uma alocução, alusiva ao momento 
de luto. No dia imediato, a mesma Irmandade mandou celebrar solenes 
ofícios e missa com homilía sufragando as almas das suas obrigações».69

O cemitério é pois um lugar de memória. A lápide, com inscrições 
em prosa ou verso, enfatiza a recordação do ausente. Enquanto símbolo 
funerário é uma espécie de «metáfora do corpo», ao mesmo tempo que 
reflecte um desejo de eternidade.70

A iconografia dos cemitérios - a pedra tumular, o epitáfio, a estátua ou 

69 Jornal da Bairrada, Ano XVIII, nº 457, 09.11.1968, p.5.
70 Ver Fernando Catroga, O Céu da Memória (...], pp. 13-15.
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mesmo a fotografia - tem como objectivo dar relevo à recordação do finado. 
A simples inscrição na pedra do seu nome é já uma forma de o fazer sair das 
brumas do esquecimento. E é também reveladora de uma atitude perante a 
morte, a que consiste em instituir um carácter de imortalidade ao defunto.

As poesias ou as evocações necrológicas que se seguem inscrevem-se 
num tipo de linguagem cemiterial que pode definir-se como uma «poética 
da ausência».71 Fazem parte de lápides de túmulos do cemitério da nossa 
freguesia. A indicação da sua pertença encontra-se nos originais do Museu 
Paroquial de S. Pedro da Palhaça.72

Adeus Palhaça bem amada
Por ti sofri e trabalhei
Não te fiquei a dever nada
E algumas recordações te deixei
O que passei pela Palhaça
Na minha carne o senti
Fui vítima da desgraça
Por injustiças que sofri.

Dorme filha no assento etéreo onde subiste
Dorme saudoso amor eternamente
E não esqueças aquele amor ardente
Que em nossos corações tão puro viste 

Jaz aqui em campa fria
Um soldado português
Que Moçambique defendia
Com galhardia e altivez

71 Idem, p. 16.

72 Este tema da poesia lapidar é parte integrante de um trabalho mais vasto elaborado por Paulo 
Pereira de Carvalho, a merecer publicação urgente, intitulado «A Literatura Popular na Freguesia 
de S. Pedro da Palhaça. Um contributo para o conhecimento do nosso povo». Agradeço ao autor a 
cedência de um exemplar dactilografado e a autorização para esta transcrição.
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O tempo passa
A saudade fica.

O teu caminho foi uma passagem pela vida eterna
Rumo ao país da terrena mocidade
E com o povo em marcha para a ressurreição estrondosa
Encontraste o teu repouso no seio de Deus Pai
Na radiosa cidade dos santos.

Onde teu corpo repousa
Filho que eu tanto amei
Iremos colocar esta lápida
Com o pranto a regarei

Adeus filho do coração
Por ti dávamos a vida
Agora oremos a Deus
A nossa esperança perdida
Triste noite de amargura
Que com a morte lutei
Abraçado a meus pais
Às dez horas expirei

Este meu peito de aço
Meu coração de alegria
Desapareceu para sempre
No fundo da terra fria.

Porque as flores são efémeras...
         ... o essencial é invisível aos olhos.





III A ESTAÇÃO 
  TELÉGRAFO-POSTAL
  

Os carteiros [como os cantores e os poetas] 
representam no nosso imaginário seres de boa 
esperança.

Fernando Dacosta
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1.  Das origens do correio: a carta e o seu transporte

A necessidade de comunicar e partilhar define a natureza humana. 
Pode então dizer-se que a necessidade de transmitir simples informações 
orais, ou enviar cartas, está na origem do correio. O nome vem do termo 
egípcio «kor», que significa vento, e «ré», que significa rei. Vento do rei era 
o nome do atleta que levava as suas mensagens. A evolução do vocábulo 
deu, depois, correio.1                                                                

Já quatrocentos e cinquenta anos antes da era cristã, o grego Heródoto, con-
siderado  o «pai da História», descrevia a transmissão de mensagens inventada 
pelos persas: «Em cada estrada, com intervalos regulares que representam o 
trajecto de um dia, encontram-se homens e cavalos abrigados nas “mudas” 
previstas para o efeito, preparados para continuar a viagem. Nem a neve, nem 
a chuva, nem o frio, nem as trevas impediam estes mensageiros de cumprir a 
sua missão com a maior rapidez. O primeiro passava as mensagens ao segundo 
e este ao terceiro e, assim, sucessivamente até ao destino final...».2

Durante o Império Romano o correio foi aperfeiçoado. Em cada «muda» 
havia um chefe para tratar dos cavalos e que controlava também as che-
gadas e as partidas. Criada com o imperador Augusto, esta organização 
desapareceu com as invasões bárbaras e a queda do próprio império. A 
ideia do serviço de postas – estações de muda, onde se trocava de cavalos 
- só reaparece no século oitavo, com o imperador Carlos Magno.3

O correio centralizado, enquanto órgão do Estado, desaparece em 
quase toda a Idade Média. O poder real estava enfraquecido, o mau estado 
das estradas dificultava as comunicações, e os percursos, infestados de 
ladrões, eram um perigo para a integridade física dos mensageiros. Em 
alternativa surgem as organizações privativas dos diferentes senhores feu-
dais, das ordens militares e religiosas, das corporações e das universidades 
criadas na Europa nos séculos XII e XIII.

O raio geográfico de distribuição das cartas era muito limitado, por causa 
das dificuldades apontadas. As funções de mensageiro eram assumidas por 
frades mendicantes, peregrinos, negociantes «que andavam de feira em feira», 

 1 Ver Eurico Carlos Esteves Lage Cardoso, História dos Correios em Portugal Em Datas e Ilustrada. 
Edição do Autor [2ª. Edição, revista e aumentada], Lisboa, 2001, p. 9.

 2 Idem, pp. 10-11.
 3 A palavra «posta» provém da denominação latina posita statio [estação fixa]. Por outro lado, a 

palavra francesa poste provém do vocábulo «posta». Idem, p. 12.
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ou até comerciantes que por causa do negócio «se aventuravam além frontei-
ras».4 As dificuldades eram enormes. Basta termos em conta que para o caso 
português, já o século XIX ia avançado, aperece o vapor como força motriz 
para o transporte marítimo; que a construção de estradas a macadame se ini-
ciou em 1849; e que o caminho de ferro só foi inaugurado em 1856.

2. Transporte do correio em Portugal

Nos primeiros quatro séculos da sua existência política não houve em 
Portugal qualquer sistema de correio organizado. Nem para o governo 
nem para uso dos particulares, pois a arte de comunicar através da escrita 
era privilégio de muito poucos. Raros eram os espíritos versados na arte 
de ler e escrever.

A velha ordem feudal deixava pouco espaço para movimentações se-
guras entre povos e estados. Apesar disso, o quadro político, económico e 
social foi-se a pouco e pouco alterando. Nesses tempos recuados, o arris-
cado papel de correio volante que permitia satisfazer os interesses do Rei 
era feito por escudeiros e moços das reais estrebarias. Às vezes esse papel 
cabia aos mais altos representantes da corte, «se a delicadeza do assunto e 
destinatário exigissem um portador mais ilustre».5

A igreja ou a nobreza utilizavam os criados ou rendeiros das suas ter-
ras, sempre que os forais a isso os obrigavam; a Universidade tinha os seus 
mensageiros particulares; câmaras, tribunais e corporações dispunham de 
meios próprios; os comerciantes recorriam normalmente aos almocreves, 
ou «recoveiros». Não só os comerciantes mas todos os que não tinham ao 
seu dispor vassalos nem escudeiros: o almocreve era então o único recurso 
«para mandar ou receber cartas dos parentes e amigos, ou para estabelecer 
relações comerciais e sociais à distância».6

Outra designação adoptada para os que tinham por missão levar reca-
dos orais ou escritos era a de caminheiro. Esse nome aparece em vários 
documentos dos séculos XV e XVI.

 4 Godofredo Ferreira, A Mala-Posta em Portugal, Lisboa, 1958, p. 13.
 5 José Luis Vilela, «O aparecimento do Correio em Portugal»., in Correios em Directo, Março de 1993, 

p. 7.
 6 Godofredo Ferreira, obra citada, p. 26.
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 2.1 A criação do cargo de Correio-Mor

No século XVI Portugal atingia um dos períodos mais brilhantes da 
sua história. Os feitos dos navegadores portugueses galgaram fronteiras e 
as relações políticas e comerciais de Portugal com outros países atingiram 
um notável desenvolvimento. Tudo isso contribuiu para que D. Manuel I, 
o rei «Venturoso», considerasse a necessidade de estabelecer em Portugal 
um serviço de correios ao nível dos que já existiam nalguns países da 
Europa.

Assim, a 6 de Novembro de 1520, D. Manuel I cria por carta régia o 
ofício de correio-mor. É este o mais antigo documento que se conhece 
sobre o estabelecimento dos correios públicos em Portugal. Nele o Rei fez 
«mercê a Luiz Homem, cavalleiro de sua casa, do officio de correio-mór», 
declarando em tal documento que espera do novo funcionário um serviço 
activo e diligente «tanto nas cousas officiaes como nas prticulares».7 Como 
se vê, a função do correio-mor não estava apenas ao serviço do Rei, mas 
também da generalidade dos seus súbditos.

A partir desta data só aos poucos correios de Luis Homem era per-
mitido levar as cartas do Estado e dos particulares, «mediante o pagamento 
ajustado para cada caso, segundo as distâncias a percorrer».8 Embora este 
novo serviço tenha encarado a necessidade de se estabelecerem cavalos 
de posta em diferentes lugares do Reino, parece que durante mais de um 
século o correio se fez quase exclusivamente a pé. É pelo menos essa a 
conclusão que se retira da leitura do Regimento do Correio-Mor de 1644. 
Este documento, redigido para regular o transporte das correspondências 
do Estado, dá-nos também a conhecer, através das suas disposições, «a 
vida postal daquela época, como se assistíssemos à partida dos correios e 
os víssemos transpor lentamente os obstáculos do caminho».9

Resumidamente, a carta de doação redigida em Évora estipulava o 
seguinte: o Rei reserva para si a faculdade de nomear correios noutras 
localidades; a expedição de cartas só se fazia quando solicitada pelos 

Correio português a cavalo 
[século XVI]

Reconstituição conjectural, segundo desenho 
do pintor Alberto de Sousa
do livro: História dos Correios em Portugal 
em Datas e Ilustrada, de Eurico Carlos Esteves 
Lage Cardoso

7 Chancelaria de D. Manuel. Liv. 37, fl. 98. Arquivo da Torre do Tombo. Ver Guilhermino Augusto de 
Barros, Relatório Postal do Ano Económico de 1877-1878 [Precedido de uma memória histórica 
relativa aos correios portugueses desde o tempo de D. Manuel até nossos dias], Lisboa, 1879, p. 1.

 8 Godofredo Ferreira, obra citada, p. 29.
 9 Este Regimento tem 24 números e existe dele uma cópia manuscrita na secção de reservados da 

Biblioteca Nacional de Lisboa. Godofredo Ferreira chamou-lhe o «venerando avô da legislação 
postal portuguesa». Ver Eurico Carlos Esteves Lage Cardoso, obra citada, p. 31.
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interessados; os portes da correspon-
dência eram fixados por ajuste entre 
o correio-mor e os interessados, e 
variavam consoante a distância e o 
tempo gasto nos percursos; dez por 
cento do preço ajustado era receita 
do correio-mor, o restante era para 
o correio que partia em viagem; 
finalmente, a carta régia de 6 de 
Novembro de 1520 previa es-
tações de posta nos itinerários 
a percorrer.10

Entre 1520 e 1798 o transporte de cartas em Portugal efectuou-se uni-
camente a pé e a cavalo. As correspondências eram acondicionadas em 
pequenos sacos para o transporte ser mais fácil. Entre as povoações de 
pequeno tráfego os peões transportavam a mala às costas. Caminhavam 
– dizia-se na altura – em «passo de almocreve». Entre as localidades mais 
importantes o correio era carregado «a dorso de pachorrentas muares, cuja 
andadura pouco excedia a dos peões».11 Este era o chamado correio or-
dinário, o que partia em dias certos.

Para assuntos de maior urgência havia o correio extraordinário, nor-
malmente utilizado para as correspondências do Estado e que partia sem-
pre que era necessário. Neste empregavam-se «hábeis cavaleiros que per-
corriam a posta, a unhas de cavalo» e que transpunham longas distâncias 
no interior do país ou mesmo além fronteiras.12

Mas o correio foi crescendo ao ritmo do seu tempo e da sua época, à 
medida que cresciam as relações comerciais e se elevava o nível cultural 
das populações. Novos tempos traziam novas exigências e uma outra 
inovação fazia o seu aparecimento: o carro postal, que podia transportar 
ao mesmo tempo passageiros e encomendas. Estes carros tiveram formas 
e nomes diferentes, consoante os países que percorriam: mala-posta, di-
ligência, messagera, corriera e mail-coach, entre outros.13

10 Ver José Luis Vilela, artigo citado. Idem, «O Correio em Portugal através dos tempos», História, Ano 
XIII, nº. 138., Março de 1991, p. 9.

11 Godofredo Ferreira, obra citada, p. 30.
12 Idem, ibidem.
13 Godofredo Ferreira, obra citada, p. 31.

Um correio de Lisboa ao Porto em 
pachorrenta muar

do livro: História dos Correios em Portugal 
em Datas e Ilustrada, de Eurico Carlos Esteves 
Lage Cardoso
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 2.2 A Mala-Posta em Portugal

É já no final do século XVIII que se dá a primeira tentativa de criar a 
mala-posta em Portugal. O ofício do correio-mor tinha sido vendido a par-
ticulares por Filipe II, em 1606, mais concretamente a Luis Gomes da Mata. 
E assim se conservou na posse dos seus descendentes até 1797. Neste ano 
achou-se conveniente incorporá-lo de novo na administração do Estado.

Com a exigência da posse do correio por parte da Coroa dá-se um novo 
salto qualitativo no transporte de mensagens, pessoas e mercadorias. Al-
gum tempo depois era regulamentado o Serviço de Carruagens de Posta 
entre Lisboa e Coimbra, após conclusão da estrada que ligava as duas 
cidades. Ficamos assim a dever ao Correio a primeira carreira de 
transportes públicos em Portugal.

Essas instruções de 6 de Setembro de 1798 para o estabe-
lecimento das diligências entre Lisboa e Coimbra fixavam, 
com minúcia, as disposições relativas ao serviço da mala-
posta entre as duas cidades. Por serem normas curiosas para 
a história da viação em Portugal, aqui se transcreve parte de 
algumas delas:

Norma II - «As malas serão pesadas antes de se entre-
garem ao competente Cocheiro, e por cada arratel, que exceder 
ao peso regulado, se pagará 1 200 réis; mas assim mesmo nenhum 
Viajante poderá levar mais de duas arrobas...».

Norma Norma VI - «O jantar da Carruagem que parte de Lisboa será na 
Castanheira, e da que parte de Coimbra será em Pombal...».

Norma  VIII - «Nenhum Viajante poderá mandar parar a carruagem sem 
causa muito urgente, e só nas Casas de Posta se pode apear, enquanto se 
mudam as Bestas, o que não deve exceder a 10 minutos; e não entrando 
na carruagem findo o dito espaço, que deve ser anunciado pela Trombeta, 
incorre na perda determinada no artigo anterior».

Norma IX - «É proibido aos Viajantes todo o mau tratamento contra os 
Cocheiros, Sotas, Fiéis, moços de Posta, ou contra os estalajadeiros [...] e 
praticando o contrário serão obrigados a pagar o tresdobro do dano pron-
tamente às pessoas lesadas...».

Norma X - «Nenhum Ministro, ou outra qualquer Autoridade Pública 
poderá por motivo algum demorar a marcha da Diligência...».

Norma XII - «É proibida a toda a Pessoa qualquer acto, que seja con-
trário à marcha, e segurança das Diligências; e o que praticar o contrário, 

Diligência da Mala-Posta Lisboa/Porto, 
destinada ao transporte de correio e 
passageiros [1855]

do livro: Museu dos CTT [da revista Retrospectiva, 
nº1, Janeiro 1996]
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será castigado como Perturbador da Comunicação dos Correios [...]. Todas 
as pessoas têm obrigação de dar livre e pronta passagem às Diligências nas 
Estradas, Pontes, e nas Povoações; e as Carruagens, Carros, e tudo o mais 
se desviará, logo que o anunciar a Trombeta, de forma que o trânsito das 
Diligências não seja retardado...».14

Muito curiosas são também as normas relativas a estalagens e casas de 
Posta:

Art. I «As Casas de Posta, e as Estalagens destinadas para jantar e ceia 
das Diligências, serão isentas de todos os encargos públicos, e as pessoas 
nelas empregadas não poderão ser presas para Soldados, nem distraídas 
para serviço, e encargo algum público; as mesmas Casas e Estalagens serão 
anunciadas com as Armas reais...».

Art. III «Nos meses de Inverno terá o Estalajadeiro bacia de brasas ou  
fogão aceso na sala de entrada, logo que cheguem os Viajantes das Di-
ligências...».

Art. IV «Haverá mesa redonda para a ceia dos oito Viajantes, que po-
dem vir nas Diligências, e sem o consentimento deles não poderá o Estala-
jadeiro fazer entrar para a referida mesa pessoa alguma».

Art. V «Nos dias de Carne constará a mesa para os oito Viajantes de três 
galinhas de caldo, temperado com bom presunto, arroz, um prato de bom 
assado, um de ervas, salada, fruta de duas qualidades, queijo, pão e meia 
garrafa para cada Pessoa».

Art. VI «Nos dias de Peixe será a mesa servida com dois pratos diversos 
de peixe, ervas, salada e um prato de ovos; duas galinhas de caldo, um 
prato de assado, fruta, pão, queijo e vinho como no artigo antecedente. O 
preço da ceia em mesa redonda será de 800 réis».

Art. XI «Se algum Viajante, ou mais companheiros do mesmo Quarto 
quiserem luz de cera, se pagará por cada vela 120 réis, além do preço es-
tabelecido nos dois Artigos antecedentes».15

A carreira da mala-posta entre Lisboa e Coimbra foi inaugurada numa 
época de grande devoção e religiosidade. Isso levou a que se criassem 
condições para os passageiros poderem cumprir o preceito de ouvir missa 
quando as viagens se faziam aos domingos ou dias santificados. Além 

14 Idem, pp. 35-38. Ortografia actualizada.
15 Idem, pp.40-41. Este curioso documento refere-se ainda às competências do administrador das 

diligências e seu comissário, do feitor e dos fiéis, dos cocheiros, sotas e moços de cavalariça.

A carreira da mala-
posta entre Lisboa 
e Coimbra foi inau-
gurada numa época 
de grande devoção e 
religiosidade. Isso 
levou a que se crias-
sem condições para 
os passageiros pode-
rem cumprir o pre-
ceito de ouvir missa 
quando as viagens se 
faziam aos domingos 
ou dias santificados. 
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disso, como a viagem era sempre um risco, «aos viajantes não desagradaria 
encomendarem-se à protecção Divina».16

Para evitar o melindre nas consciências mais piedosas, harmonizaram-
se os horários da mala-posta com as necessidades espirituais. Quem saía 
de Lisboa tinha «missa pronta» no Convento dos Capuchos, em Pombal; os 
que se dirigiam para sul tinham essa missa na igreja de Alcoentre.

Este serviço de mala-posta teve existência curta. A primeira viagem 
fez-se a 17 de Setembro de 1798 e a última a 4 de Maio de 1804. Os por-
tugueses desse tempo eram pouco dados a viajar e as carruagens de uso 
ordinário, com apenas 4 lugares, raramente tinham a lotação completa. O 
serviço dava prejuízo, não era rentável. Recuou-se no tempo. A alternativa 
foi voltar aos meios arcaicos de transporte e condução das malas de cor-
reio, isto é, aos cavalos e peões.17

Esta carreira só foi restabelecida em 21 de Maio de 1855. A viagem 
começava no Carregado e terminava em Coimbra. Os passageiros e o cor-
reio apanhavam em Lisboa um dos vapores da Companhia dos Barcos a 
Vapor do Tejo, que subia o rio até ao Carregado. Daí partia a mala-posta 
com destino à cidade do Mondego.18

Em 1800 publicou-se um decreto que estabelecia a distribuição ao 
domícilio, mas só para a cidade de Lisboa e arredores. No resto do país 
a entrega de correspondência era feita do seguinte modo: à chegada das 
malas fazia-se uma lista com os nomes dos destinatários das cartas. Essa 
lista era depois afixada no edifício do correio para consulta do público, 
que pedia então a carta dirigida em seu nome.19

Tornava-se difícil pôr em prática o diploma que previa a correspon-
dência ao domicílio. Como as cartas eram remetidas apenas com o nome 
e a indicação da terra, muitas vezes os correios desconheciam onde se 
encontravam os destinatários das mesmas. A solução foi começar a dar 
nomes às ruas e números às portas, aquilo a que hoje se chama número de 
polícia. Fica pois a dever-se aos correios mais esta novidade.20

16 Idem, p. 52.
17 Ver Joel Serrão, «Correios e postas», Dicionário de História de Portugal, vol. 1, Lisboa, 1963, p. 707. 

Segundo este historiador, o percurso de Lisboa a Coimbra demorava inicialmente 3 dias
18 Ver Eurico Carlos Esteves Lage Cardoso, obra citada, p. 75. Quando em 1856 se inaugura o cami-

nho de ferro essa parte da viagem Lisboa-Carregado passou a ser feita de combóio, que substituiu 
o barco a vapor.

19 José Luis Vilela, «O Correio em Portugal através dos tempos» [...], p. 17.
20 Idem, ibidem.
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 2.3 Mala-Posta de Lisboa ao Porto [1858-1864]

A mala-posta de Coimbra ao Porto só era possível com boas estradas. 
Foi preciso esperar pelos melhoramentos materiais introduzidos na se-
gunda metade do século XIX pelo fontismo [Fontes Pereira de Melo]  para 
essa ligação ser uma realidade. Enquanto isso não acontecia, o correio 
continuava a fazer-se a dorso das pachorrentas muares. O condutor das 
malas enfrentava muitos perigos. Várias vezes lhe apareciam ao caminho 
quadrilhas de bandoleiros lendários como João Brandão, Zé do Telhado, 
Gadelhas ou Zé Pequeno.21

E mesmo com as diligências os perigos de assalto mantinham-se. Os 
mais previdentes chegavam até a ditar o seu testamento a um tabelião. 
Outros problemas apoquentavanm o curso normal deste meio de trans-
porte: em Novembro e Dezembro de 1858 as cheias do rio Águeda e da 
lagoa do Marnel  alagaram caminhos  e imobilizaram os carros, «que só 
à força de juntas de bois saíram dos atoleiros».22 Quem precisava de se 
deslocar a Lisboa ou ao Porto com relativa segurança, só tinha uma opção: 
viajar pelo mar, o que correspondia a entregar-se às angústias e à aventura 
na também perigosa barra do Douro. Como escreveu alguém que experi-
mentou esses perigos em finais do século XIX, «se não era certo o nau-
frágio, era quase certo o enjoo e muito provavelmente o susto».23 O vapor 
Pôrto protagonizou uma das maiores tragédias da barra do Douro em 29 
de Março de 1852, que cobriu de luto a cidade. Morreram 37  passageiros 
e 29 tripulantes. Entre os primeiros estavam banqueiros, diplomatas, ho-
mens de negócios, «a nata da sociedade portuense da época».24

Como a construção da linha férrea entre Coimbra e Porto continuava 
atrasada, apostava-se no acabamento da estrada carreteira que daria pas-
sagem à mala-posta. No início de 1857 estava quase pronto o percurso 
entre Coimbra e o Sardão, localidade situada a cerca de 1 quilómetro a sul 
de Anadia. A inauguração das viagens neste percurso esteve marcada para 
Julho de 1858, mas as demoras nos trabalhos da estrada não deixaram a 
carruagem passar além de Avelãs de Caminho. O Sardão só seria atingido 
a 31 desse mês. No final de 1858 galgaram-se mais 30 quilómetros e as 

21 Godofredo Ferreira, obra citada, p. 180.
22 Idem, p. 202.
23 Germano Silva, «[O Naufrágio do Vapor] Pôrto», Expresso-Revista, 29.03.2002, p. 72.
24 Idem, p. 70.
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carruagens entravam em Pinheiro da Bemposta [Oliveira de Azeméis]. Em 
16 de Maio de 1859 chegava finalmente ao Alto da Bandeira [Vila Nova 
de Gaia] a primeira carruagem da ligação diária entre Lisboa e o Porto. O 
trajecto demorava 34 horas.25

O trajecto de Coimbra ao Porto era o seguinte: Coimbra, Carquejo, 
Ponte da Pedra, Sardão, Serém, Curval, Oliveira de Azeméis, Souto Re-
dondo Grijó e Alto da Bandeira. No Carquejo, estação isolada à beira da 
estrada, apenas se fazia a muda do gado. Dali atingia-se a muda de Ponte 
da Pedra, «assim chamada por ficar próxima da ponte sobre a ribeira da 
Serra».26 À sua volta foram-se construindo depois as casas que constituem 
hoje a Malaposta.

A casa da muda, na Ponte da Pedra, incluía um grande pátio, uma 
cavalariça para 12 animais, a cozinha dos tratadores e a habitação do fei-
tor, o armazém da cevada, o palheiro e o depósito dos arreios. Uma vez 
atrelados os novos e folgados animais, e carregadas as malas do correio de 
Anadia, a carruagem lá seguia o seu destino até Avelãs de Caminho. Não 
passava daí em 1857, pois o péssimo estado das estradas não o permitia.27 

Numa dessas viagens deu-se um desastre que causou a morte ao cocheiro. 

Antigo edifício da Mala-Posta 
do Carquejo e as respectivas plantas

Agradeço ao Eng. João Ribeiro do Museu Nacional 
da Ciência e da Técnica [Coimbra]
a cedência destes documentos

25 Godofredo Ferreira, obra citada, pp. 184-185.
26 Idem, p. 200.
27 Ver Rocha Pato,  «...Quando os Reis passavam na Malaposta», Jornal da Bairrada, Ano III, nº. 69, 

17.10.1953.
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A 27 de Junho de 1860, ao sair da Ponte da Pedra com destino ao Porto, 
a carruagem voltou-se e vitimou o cocheiro, que foi cuspido e bateu com 
a cabeça numa pedra.

Como por aqui se vê, a mala-posta de Coimbra ao Porto - iniciada em 
1858, relembre-se - não passava pela Palhaça. Ora isso merece uma pequena 
reflexão, a propósito do que diz Manuel Simões Alberto sobre a origem da 
feira dos 29 e da estalagem dos Quatro Caminhos. A dado passo da sua 
monografia histórica da Palhaça,  refere que um dos imperativos da cons-
trução da estalagem tinha por base «a insegurança das viagens feitas de noite 
em diligência, que era o único meio de transporte colectivo dessa época».28 E 
mais à frente adianta que antes de 29 de Junho de 1715 a realização da feira 
«dependia da data prevista da chegada das diligências que, por Cantanhede e 
Mamarrosa, ligavam Coimbra a Aveiro e serviam as terras de percurso».29

É esta utilização das diligências antes de 1715 que nos merece algumas 
reticências. Se oficialmente elas só começaram a funcionar em finais do 
século XVIII [1798] é muito pouco provável que circulassem pela Palhaça 
antes de 1715. Inclinamo-nos a pensar que à data da construção da esta-
lagem do Quartel Mestre – entre 1750 e 1760 – esta seria utilizada para 
descanso do pessoal que se deslocava a cavalo e não ainda em diligências.

3. A vitória do combóio, o fim da mala-posta

Em 8 de Abril de 1864 é extinto o serviço da mala-posta entre Lisboa 
e o Porto. Com a construção das linhas de caminho de ferro o transporte 
por tracção animal estava condenado a desaparecer.

A modernização dos transportes levou também à reestruturação dos 
correios. Assim, a reforma postal de 1852 criou o selo de franquia, que 
veio substituir as antigas taxas do porte das cartas. Estas tinham em conta 
a distância a percorrer, enquanto o selo de franquia tem em conta o peso. 
O seu uso começou em 1853 com uma emissão de selos de D. Maria.

O caminho de ferro abre assim novas perspectivas aos correios. O au-
mento da velocidade de transporte conduziu à diminuição do tempo desti-

28 Manuel Simões Alberto, obra citada, p. 60.
29 Idem, p. 64.

PORTO

Li
sb

oa

Ca
rr

eg
ad

o

Po
rt

o
Al

to
 d

a 
Ba

nd
ei

ra

Ligações 

1856
1864

TRAJECTO DE COMBÓIO

OS TEMPOS DO CORREIO 
ENTRE LISBOA E PORTO NOS 
MEADOS DO SÉCULO XIX

OS TRAJECTOS 
DO SERVIÇO DA MALA-POSTA

SERVIÇO DA MALA-POSTA [entre 1855 e 1859] 
Carregado-Alto da Bandeira      34h15  

  13h 
111km

  7h 
69km

2h40 
29km

5h15 
50km

1855 [Barco a vapor]
entre 1755/1864
1857 
1859
1859 

LISBOA
Carregado

COIMBRA

Sardão [Anadia]

Aveiro

PALHAÇA

Pinheiro da Bemposta
[Oliveira de Azeméis]

Grijó
Alto da Bandeira

DE COMBOIO [em 1864 ] Lisboa-Porto      14 horas

Carquejo
Ponte da Pedra 
[Malaposta]

Le
iri

a

Co
im

br
a

Po
nt

e 
da

 P
ed

ra
 [M

al
ap

os
ta

]

O
l. 

de
 A

ze
m

éi
s

  4h30 
41km



 108 PALHAÇA    > HISTÓRIA DOS ESPAÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS   [séculos XIX-XX]  >  A ESTAÇÃO TELÉGRAFO-POSTAL 109 

nado à expedição e à redução dos custos postais. As composições ferroviárias 
passaram a incluir vagões destinados em exclusivo ao correio. A telegrafia 
eléctrica iria também acelerar imenso o ramo das telecomunicações, abrindo 
caminho a renovados desafios e a uma nova postura empresarial.30

 3.1 As ambulâncias postais

O correio soube tirar partido, bem cedo, do combóio, quando este ras-
gou a paisagem por espaços até então desconhecidos. A partir de 1867 
passaram a funcionar as ambulâncias postais nos caminhos de ferro. 
Embora tenham sido extintas dois anos depois, por razões de política 
económica, regressariam mais tarde definitivamente.31

As ambulâncias postais eram assim designadas por corresponderem, 
na sua estrutura, ao conceito de estações de correio ambulantes, ao per-
mitirem separar os objectos postais durante o trajecto. A carruagem tinha 
«armários divididos em pequenos compartimentos, um para cada destino 
possível ao longo da linha, nos quais os funcionários iam colocando as 
cartas que a essas localidades se destinavam».32

O decreto que estabelece estações postais ambulantes no caminho de 
ferro em Portugal data de 11 de Julho de 1863.  A linha do Norte foi bene-
ficiada com este serviço apenas em 1878. Mas a partir de certa altura a 
função de transporte ferroviário postal entrou em conflito com a de trans-
porte de passageiros. Este último exigia cada vez maiores velocidades, o 
que se conseguia diminuindo os locais de paragem ao longo do percurso. 
Além de menos tempo para se proceder à separação das cartas, para carga 
e descarga das malas postais, sítio onde o combóio não parasse era certo e 
sabido que ficava sem correspondência. Esta evolução levou à criação de 
combóios «compostos unicamente de ambulâncias postais [e] com para-
gens ditadas pelas conveniências da administração dos Correios e não da 
rede transportadora ferroviária».33

30 José Mattoso [dir.], História de Portugal, vol. V, pp. 377-379.
31 José Luis Vilela,, «O Correio em Portugal através dos tempos» [...], p. 22; Eurico Carlos Esteves Lage 

Cardoso, obra citada, pp. 77 e 81.
32 Maurício Levy, «História dos correios sobre carris. Século e meio de transporte ferroviário postal», 

História, nº. 46, Agosto de 1982, p. 71.
33 Idem, p. 77.

Ambulância Postal Ferroviária [1866] 
[Miniatura por V. Levezin] 

Património Museológico da Fundação 
Portuguesa de Comunicações

Os primeiros selos a circular
 em 1853 [de uma série com 
o esboço de “D. Maria II]
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 3.2 Outros marcos de evolução na 2ª. metade do século XIX

Em 1880 é organizada a Posta Rural. Alguns distribuidores rurais 
chegam a percorrer, a pé, 45 quilómetros por dia. Entregam e recebem 
correspondência, vendem estampilhas e abrem as caixas de trânsito, entre 
outras actividades, como a de recolher assinaturas para jornais.

É também neste ano que o correio e o telégrafo levam a cabo a fusão de 
ambas as estruturas, criando-se uma única organização: a Direcção-Geral 
dos Correios, Telégrafos e Faróis.  Entre 1882 e 1900 a rede telefónica estava 
a despontar e ainda não ameaçava o telégrafo. Aliás, o telégrafo apoiava 
nesta altura o telefone, ao possibilitar a ligação deste na sua rede. Quando se 
dá a sua regressão, a partir de 1930, aí sim, ele já funcionava dentro da rede 
telefónica, «numa inversão total da situação de cinquenta anos antes».34

Em 1882 começam a aparecer em Lisboa, nos grandes largos e junto a 
casas comerciais, os primeiros marcos do correio. Recorde-se que antes de 
haver receptáculos postais para conforto do público, este era obrigado a ir 
depositar  as suas correspondências nos Correios Gerais. Os famosos mar-
cos vermelhos, geralmente de forma cilíndrica – também os havia hexa-
gonais – assentavam numa base de cor preta, tinham fenda horizontal na 
parte superior e uma porta que fechava por meio de chave. A falta de segu-
rança dos anteriores receptáculos, que eram alvo de frequentes violações, 
terá estado na origem do aparecimento destes marcos em ferro.35

Em cima: Distribuidor Rural
Reconstituição 
- aguarela de Jardim Portela [1962]

Ao lado: a velha corneta
e uma mala de distribuição postal
Em baixo: telefone de parede 
[1882]

Arquivo: Museu dos Correios 
e Telecomunicações de Portugal

34 Rogério Santos, Olhos de Boneca. Uma história das telecomunicações [1880-1952], Lisboa, Edições 
Colibri, 1999, p. 10.

35 Ver «Marcos que marcam a história dos Correios»,  in Correios em Directo [32]Janeiro-Feverei-
ro1993.

Vários marcos de correio
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4. A Palhaça e a estação telégrafo-postal

 4.1 Dez anos de promessas [1900-1910]

A promessa de trazer para a Palhaça a estação telégrafo-postal remonta 
ao ano de 1900. Terá surgido quando se colocou na mesa a necessidade de 
um distribuidor rural para a freguesia. Entretanto, quando isso aconteceu, Oli-
veira do Bairro já tinha ao serviço estação e cabine telefónica desde 1888.36

Em Dezembro de 1908, o correspondente local do jornal O Democrata 
referia o seguinte: «Há, talvez, nove anos, falou-se muito na criação duma 
estação postal nesta freguesia, de cujo melhoramento e dos homens que o 
diziam sempre duvidei».37 As dúvidas até se percebem: o correspondente 
era um republicano dos quatro costados, ao contrário dos que faziam as 
promessas, que enfileiravam no campo monárquico. Dizia ainda o cor-
respondente constar na freguesia que parte do material a empregar neste 
melhoramento estava já em Aveiro. Dizeres  - continuava ele – que «ex-
citavam ainda mais a troça que eu e muitos faziam» a todos os que «tão 
mansamente caem à isca», no laço «armado pela nobreza do distrito».38

Ao que parece, esse material estava mesmo depositado na estação telé-
grafo-postal de Aveiro e tinha como destino a Palhaça. Então – pergunta-
se - porque é que o melhoramento não andava? Ah!, porque havia coisas, 
uns pauzinhos na engrenagem, simples tricas partidárias tão ao gosto da[s] 
época[s]...

Esse melhoramento era realmente importante. A Palhaça já poderia 
tê-lo, se «tivesse sabido ser política». Dava o seu voto há muitos anos à 
nobreza do distrito e esta, ingrata, não retribuía com as benesses da praxe. 
Assim se mandava a lealdade às urtigas. Mas a culpa, essa, ia toda in-
teirinha para a «inépcia dos dirigentes monárquicos cá da freguesia».39 A 
manter-se o impasse havia o perigo de ela cair nas mãos de Bustos, à data 
um lugar da freguesia de Mamarrosa.

Em 1909 não se falava noutra coisa. Constava que ia ser criada uma es-
tação telégrafo-postal no lugar de Bustos, quando ela já tinha sido prometida 

36 Rogério Santos, obra citada, p. 38.
37 O Democrata, 19.12.1908.
38 Idem, ibidem.
39 Idem, 02.01.1909.
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à Palhaça. Poucos acreditavam que duas povoações tão próximas fossem 
contempladas, em simultâneo, com tão importante melhoramento. Correram 
os boatos, instalou-se a desconfiança e toda a gente ficou alerta. Criar uma 
única estação, fosse em Bustos ou na Palhaça, depois das promessas feitas, ia 
pela certa atiçar fúrias na população prejudicada. Ninguém queria perder e 
as rivalidades eram muitas. Avançou-se com  uma proposta para agradar às 
duas partes: criar uma estação no Sobreiro, «lugar aproximadamente equidis-
tante» das povoações que reclamavam para si o mesmo benefício.40

O povo da Palhaça não gostou da proposta. Achava-se com direito a ter 
a estação na sua terra, onde havia mais movimento. E perguntava: «que 
correspondência tem um lugarejo com 200 fogos? Que competência tem 
Bustos com a nossa freguesia, que tem mais de 1200 fogos [e] dois merca-
dos importantes?».41

Toda esta polémica nasceu do conflito de interesses entre o Visconde de 
Bustos, chefe progressista do concelho de Oliveira do Bairro42 e o Conde de 
Águeda.43 Foi a luta entre estes dois influentes políticos locais da Monarquia 
que complicou as coisas durante vários anos. O primeiro queria puxar a 
estação telégrafo-postal para a sua terra; o segundo, então governador civil 
de Aveiro, não queria perder a votação da Palhaça, que era grande. Vela-
damente, pairava no ar a ameaça: «Se a estação não for criada na Palhaça, 
gente há aqui, e não pouca, que abandonará o partido progressista»44

Em Agosto de 1910, com a Monarquia agonizante, mantinha-se o im-
passe. Para agravar as coisas, quem segurava então as rédeas do poder 
não eram os progressistas – que tinham prometido a estação - mas os 
regeneradores, os chamados teixeiristas [governo Teixeira de Sousa].45 O 

40 O Nauta, nº. 223, 04.03.1909. 
41 Idem, nº. 232, 06.05.1909. É provável que 1200 fogos fosse um número exagerado.

42 Foi Presidente da Câmara de Oliveira do Bairro no tempo da Monarquia [1890-1892]. De seu nome 
completo António Duarte Sereno, foi agraciado com o título de Visconde em Julho de 1908. Em Ou-
tubro de 1911 foi preso, por suposto envolvimento nas incursões monárquicas contra a República.

43 Manuel Homem de Melo da Câmara [1866-1953], 1º. Conde de Águeda, formado em Direito, 
grande proprietário e jornalista. Foi Governador Civil de Aveiro em 1906 e 1908-1910, sucedendo 
a seu pai, Albano de Melo Ribeiro Pinto, e deputado progressista. No período republicano foi sena-
dor monárquico durante o sidonismo e Presidente da Câmara  Municipal de Águeda [1923-1925].

44 Idem, ibidem.
45 Teixeira de Sousa era chefe do Partido Regenerador desde 16 de Janeiro de 1910. Quer este par-

tido, quer o Progressista, defendiam a monarquia constitucional. Ambos os programas «reflectiam 
sem ambiguidade os desejos e os objectivos da burguesia dirigente [...]. O bem-estar das classes 
ditas populares achava-se, se não ignorado, pelo menos reduzido ao mínimo e só indirectamente 
mencionado». Ver Portugal. Da Monarquia para a República, A. H. de Oliveira Marques [coord.], 
Colecção Nova História de Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1991, pp. 368-369.

Divergências entre o Visconde de 
Bustos [em cima] e o Conde de 
Águeda [em baixo], atrasaram a 
criação da estação Telégrafo-Pos-
tal da Palhaça
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povo é que não continuava disposto a ser enganado. E a prova de que os 
governantes estavam de boa fé era simples de fazer: bastava realizar o 
melhoramento prometido ou deixar dinheiro em depósito.46

O Conde de Águeda era particularmente visado pelo povo da Palhaça. 
Tendo-se comprometido, por volta de 1900, a criar a estação, dizia, pas-
sados dez anos, que não podia dá-la sem autorização do Visconde de Bus-
tos.47 Tanto bastou para os poucos republicanos da freguesia chamarem 
aos monárquicos progressistas «uma corja de trapalhões» e de considera-
rem o povo «escravo de caciques progressistas locais».48

O repto lançado foi ouvido e surtiu efeito, pois em Setembro a estação 
telégrafo-postal era dada como certa na Palhaça. Quem não se conformava 
com a decisão eram os da Mamarrosa, freguesia a que o lugar de Bustos 
pertencia: uns reafirmavam, contra todas as evidências, que a estação 
iria para Bustos; um outro, de nome Barroca, dizia a pés juntos que ela 
«iria para a Palhaça quando ele fosse bispo». E foi assim que passou a ser 
tratado, a partir de então, pelo povo da Palhaça: Barroca, o Bispo, a quem 
o mesmo povo dizia, ironicamente, ir requerer uma mitra.49

 4.2 A inauguração: 27 de Agosto de 1910

A linha foi montada em menos de oito dias. Às 11 horas e 25 minutos 
do dia 27 de Agosto de 1910 começavam a ser enviados telegramas para 
diversos pontos. A estação telégrafo-postal abria ao público, por ordem su-
perior. Situava-se no largo de S. Pedro e em casa arrendada, por não haver 
edifício público adequado. E assim continuaria até 1929. A casa pertencia a 
Sebastião Ferreira Casimiro, conhecido na terra por Sebastião Feno.

 À tarde, para assistir à inauguração, chegaram de automóvel o capitão 
Viegas, o dr. Egas Moniz, Visconde de Ameal e Silvério de Magalhães. Ao 
reconhecer o capitão Viegas, «a filarmónica local rompeu com o hino da 

46 O Democrata, 19.08.1910. 
47 «E nesta questão da estação postal, se não pode dizer-se definitivamente que o sr. Conde de 

Águeda é o que mais tem faltado ao cumprimento dos seus deveres para com este povo, por outros 
de igual teor o terem seduzido e portanto levado ao ponto de trair a sua palavra, pode dizer-se 
que o sr. Conde de Águeda, como político, é a pessoa em quem este povo menos pode confiar». 
Idem, ibidem.

48 Idem, ibidem.
49 O Nauta, nº. 296, 08.10.1910.



 114 PALHAÇA    > HISTÓRIA DOS ESPAÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS   [séculos XIX-XX]  >  A ESTAÇÃO TELÉGRAFO-POSTAL 115 

carta, subindo ao ar muitos foguetes de dinamite, sendo tal o estrondo que 
mal deixava perceber os vivas» às entidades presentes.50

Dirigindo-se à estação postal, o capitão Viegas e Egas Moniz enviaram 
telegramas ao Ministro das Obras Públicas e a Teixeira de Sousa. Em am-
biente de festa e após breve troca de impressões com os seus amigos da 
Palhaça, abandonaram o local. Subiam no ar foguetes e mais vivas, «que 
eram correspondidos pelo muito povo que ali estacionava e pelo grupo que 
ia desaparecendo, levantando chapéus e agitando lenços».51

 4.3 Em louvor do capitão Viegas

No meio das disputas políticas que durante anos atrasaram a vinda da 
estação telégrafo-postal para a Palhaça, foi emergindo uma figura que 
viria a ser decisiva em todo este processo. Trata-se do capitão Viegas, de 
seu nome completo Manuel Ferreira Viegas Júnior. Era natural de Ma-
lhapão, onde nasceu a 24 de Abril de 1867.52 Foi ele  quem deu o impulso 
decisivo a esta iniciativa.

O povo da Palhaça, na hora certa, soube dar mostras da sua gratidão, 
agradecendo ao capitão Viegas os esforços que desenvolveu em prol deste 
melhoramento. Uma comissão e algum povo, acompanhados da Banda 
Filarmónica local – que nesta altura tinha como regente Adelino Ferreira 
Pinhal - dirigiu-se a Malhapão. Da comissão faziam parte Domingos Fer-
reira da Silva, Manuel de Melo, Francisco A. Fonseca, Luís Apolónio da 
Silva e José Nunes, entre outros.

Chegados a Malhapão, a comissão foi recebida pelo capitão Viegas, en-
quanto cá fora a música tocava o Hino da Carta. Mais tarde, este ofereceu «um 
delicioso copo de água na sua adega».53 No jardim, a música tocava diversas 
peças do seu vasto reportório. O trajecto de regresso à Palhaça continuou ani-
mado. A música tocou sempre, desde o início de Vila Nova até à casa de Luís 
Apolónio da Silva, onde lhe foi oferecida, pela comissão, «uma abundante 

50 O Democrata, 16.09.1910.
51 Idem, ibidem.
52 Manuel Ferreira Viegas Júnior subiu na hierarquia militar até ao posto de coronel. Em 1910 tinha 

o posto de capitão e estava colocado no Regimento de Infantaria 24, em Aveiro. Para outros por-
menores biográficos ver Armor Pires Mota, Oiã. Terras e Gentes, edição da Associação de Jornalis-
tas e Escritores da Bairrada, 1991, pp. 71-78.

53 O Nauta, nº. 297, 15.09.1910; O Democrata, 16.09.1910.

Manuel Ferreira Viegas Júnior, 
conhecido por “Capitão Viegas”

Do livro Oiã. Terras e Gentes, Armor Pires Mota
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ceia». No final, a música tocou pelas ruas da Palhaça e em frente à casa de 
alguns elementos da comissão, «que ofereciam sempre um copo de vinho».54

Assim terminou um dia festivo, em que a Palhaça agradeceu ao capitão 
Viegas o esforço para colocar na freguesia a estação telégrafo-postal.

 4.4 O deficiente serviço telégrafo-postal nos inícios da República

Quando a estação postal da Palhaça é criada, já há muito se fazia sentir 
a necessidade de mais um carteiro na de Oliveira do Bairro, para servir o 
concelho. A correspondência não era feita com a mesma regularidade em 
todo o concelho. Em 1910 – repare-se – só os habitantes da vila tinham 
o privilégio de receber as suas correspondências diárias das mãos dos 
carteiros.55 Noutras povoações, como o Repolão, Cercal, Lavandeira e Vila 
Verde, as cartas eram recebidas por meio de intermediários «oito e quinze 
dias depois da sua recepção no correio!». A culpa de tais atrasos não era 
dos dois carteiros ao serviço, pois já lhes bastava «o extenso percurso de 
oito léguas que diariamente têm a fazer a pé».56

Em Dezembro de 1911 o problema subsistia e era agora Oiã a queixar-
se. O serviço de distribuição do correio nos lugares do Rego, Perrães, Gies-
ta, Silveiro e Oiã era assegurado – e há pouco tempo! – por intermédio da 
estação telégrafo-postal de Fermentelos. Essa alteração ocorreu em 1909 e 
contra ela se levantou «uma enérgica campanha de protesto».57 

A distribuição das correspondências através de Fermentelos, do concelho de 
Águeda, não agradava às diferentes povoações queixosas pelas seguintes razões: 
era feita, invariavelmente, com pelo menos um dia de atraso, porque as cartas 
tinham que transitar pelas estações de Oliveira do Bairro, Águeda e Fermentelos, 
quando antes da mudança só passavam pela primeira daquelas estações; uma 
carta expedida de Oliveira do Bairro demorava mais tempo a chegar ao Silveiro 
«do que a qualquer dos mais afastados pontos num extremo do país!».58

Reconhecia-se que aos dois únicos distribuidores do concelho de Oli-

54 O Nauta, nº. 297, 15.09.1910.
55 «Assuntos Locais», O Ideal, Ano 2º., nº. 87, 05.11.1910, p. 1.
56 Idem, ibidem.
57 «À Direcção-Geral dos Correios. Vergonha a reparar com urgência», O Ideal, Ano 3º., nº. 143, 

02.12.1911, p. 1.
58 Idem, ibidem.

Uma carta expedida 
de Oliveira do Bairro 
demorava mais 
tempo a chegar ao 
Silveiro «do que a 
qualquer dos mais 
afastados pontos 
num extremo do 
país!»
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veira do Bairro era impossível desempenhar as funções com a regularidade 
desejada, atentas «a extensão dos giros, a grande quantidade de povoações 
[...] a percorrer, e sobretudo o avultado número de correspondência que 
têm de entregar nos respectivos percursos».59 O povo de Oiã, nos seus jus-
tos protestos, exigia sem demora uma relação directa com o concelho a 
que pertence, isto é, a distribuição da correspondência através da estação 
telégrafo-postal de Oliveira do Bairro. 

E na Palhaça, como corriam as coisas? Em finais de 1911 tinham sido ar-
rematadas e estavam a funcionar desde 10 de Novembro as malas postais entre 
o apeadeiro de Oiã e a estação local. Estava também previsto o recrutamento de 
um distribuidor rural para percorrer o seguinte itinerário: Palhaça, Malhapão, 
Feiteira, Quinta Nova e Bustos, Azurveira e Albergue. A não ser criado o lugar 
de distribuidor a alternativa era um carteiro só para a freguesia da Palhaça, que 
contava já com um encarregado provisório da estação postal, de nome Palha.60

Em 1912 discutiu-se a conveniência de uma ligação da linha telegrá-
fica da Palhaça à Costa do Valado. As vantagens desta ligação não eram 
só para o concelho de Oliveira do Bairro. Os de Anadia e Mealhada tam-
bém beneficiavam, pois sempre que mandavam um telegrama para Aveiro 
este chegava seis horas depois, tudo por causa do «muitíssimo serviço em 
Coimbra, por onde falam os três concelhos».61

A ligação da Palhaça à Costa do Valado permitia que os três concelhos 
falassem directamente com a capital do distrito em menos de cinco minu-
tos. Enquanto tal não acontecia, tornava-se mais fácil aos interessados em 
estabelecer a ligação com Aveiro mandar um portador. Mesmo de bicicleta, 
este chegava mais rápido que o telégrafo. O pedido era justo. A Palhaça 
oferecia os postes e a Direcção-Geral dos Correios e Telégrafos assegurava 
o fio, isoladores e um ou dois empregados.

O projecto esteve emperrado durante algum tempo. Havia quem achas-
se o melhoramento bastante dispendioso. Era o caso do governador civil, 
Júlio César Ribeiro de Almeida, para quem a ligação «era inteiramente 
impossível, por custar a obra um conto de reis e não haver dinheiro».62 
Algum tempo depois, e apesar de algumas vozes discordantes, deu-se a 
reviravolta. Em Maio estava aprovado o orçamento e a breve trecho ia 

59 Idem, ibidem.
60  Democrata, 13.10.1911.
61 Idem, 15.03.1912.
62 Idem, ibidem.
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estabelecer-se a ligação: da Palhaça para Quintãs, ao encontro do fio da 
passagem de nível, e dali para a Costa do Valado.

Era mais um triunfo para a Palhaça. Novamente se agradeceu ao gover-
nador civil do distrito e ao capitão Viegas. Graças aos seus esforços a ligação 
foi feita com a brevidade que o momento requeria.63 A estação telégrafo-
postal ficou ligada à Costa do Valado em 14 de Outubro de 1912. A obra foi 
dirigida pelo chefe de guardas António Glória, da cidade de Aveiro.64

Um outro problema que naquela altura dificultava o regular funciona-
mento da estação postal era o absentismo das funcionárias. Entre meados 
de Dezembro de 1912 e meados de Janeiro de 1913 a estação esteve 
fechada ao público. O correspondente local desabafava deste modo: «Duas 
são as senhoras que aqui têm estado e ambas ocasionaram ao povo a in-
conveniência de um mau serviço [...]. Custa a compreender como se passa 
um atestado de doente a quem supomos estar tão doente como nós nesta 
ocasião, que, felizmente, não podemos ter melhor saúde».65

 4.5 A suspensão da mala da tarde

Decorria o ano de 1925 quando foi suspensa a mala da tarde entre a es-
tação telégrafo-postal da Palhaça e o apeadeiro de Oiã. Os inconvenientes para 
a freguesia eram de monta, e logo se propôs que fosse criada uma comissão, 
para, junto do Director dos Correios e Telégrafos, indagar as razões da suspen-
são da referida mala, que já se efectuava com regularidade desde 1911.66

Em 1928 o problema ainda não estava resolvido: não havia condução 
da ambulância Norte III para a Palhaça.67 Nesse ano constou à Comissão 
Administrativa local que tinham sido solicitadas duas conduções de malas 
para a estação de Bustos e que a sua arrematação entre esta freguesia e 
Oliveira do Bairro, para as duas conduções, ficou em 8$50.

Ora como o condutor da ambulância Norte IV, a única que se fazia 
para a Palhaça, se prontificava a servir as duas estações – Palhaça e Bus-

63 Idem, 17.05.1912.
64 Idem, 25.10.1912.
65 Idem, 29.01.1913.
66 Idem, 28.02.1925
67 As ambulâncias [Norte I, II, III e IV] eram as carruagens do combóio onde se fazia a distribuição 

da correspondência. As designações de I, II, III e IV tinham a ver com os diferentes destinos dessas 
correspondências. Agradeço a Maria de Jesus Martins a cedência desta informação.

.

Decorria o ano de 
1925 quando foi 
suspensa a mala da 
tarde entre a estação 
telégrafo-postal da 
Palhaça e o apeadeiro 
de Oiã. Os inconve-
nientes para a fregue-
sia eram de monta
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tos – com duas conduções diárias para as ambulâncias Norte III e IV por 
9$50 diários, o que representava, na altura, uma sensível economia para a 
Administração Geral dos Correios, a Comissão Administrativa da Palhaça 
colocou o problema  ao respectivo director.

Em concreto, a dita Comissão vinha pedir que «se for criado o serviço 
de condução de Malas para Bustos, o seja por intermédio do apeadeiro de 
Oiã [...] criando novamente a condução para a ambulância Norte III para 
esta Estação, que foi suprimida há tempos, causando dificuldades para o 
comércio e indústria desta freguesia».68

 Tudo se tentava, para a freguesia não sair prejudicada. Mas o pedido 
acabou por ser indeferido liminarmente, sem qualquer fundamentação.69 

5. Um novo edifício para os correios

Problemas com o proprietário da casa onde estava instalada a estação 
telégrafo-postal – que não estava interessado em continuar com o arrenda-
mento - levaram as autoridades políticas locais a equacionar a construção 
de um edifício público para esse fim. O problema era grave: faltando casa, 
a estação corria riscos de ser extinta na freguesia.

68 Ofício nº. 21, de 15.07.1928, dirigido ao Director dos Correios e Telégrafos, pelo presidente Álvaro 
Marques. Ver Livro H. Registo de correspondência recebida [1926].

69 Ofício nº. 45, assinado pelo Chefe de Repartição dos Correios e Telégrafos [Joaquim dos Reis], 
recebido em 16.04.1929. Livro para registo de correspondência recebida [aberto em 1926].

“Novo edifício dos correios com 
escola primária em construção”

Arquivo: Museu da Palhaça 



 118 PALHAÇA    > HISTÓRIA DOS ESPAÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS   [séculos XIX-XX]  >  A ESTAÇÃO TELÉGRAFO-POSTAL 119 

Em 1926 a Junta oferece ao Ministério do Comércio a quantia de 10 
000$00, «não sendo preciso grande edifício, nem muito luxuoso».70 Em 
1928 não só mantém essa oferta, como ainda oferece mais 2 000$00 e o 
terreno para a construção. Este novo esforço da Junta representava «não 
só a vontade de auxiliar o Governo, mas também o desejo de que não seja 
extinta esta Estação que muita falta faz, sobretudo nos dias dos grandes 
mercados, 12 e 29 de cada mês».71

O novo edifício, que custou à Junta 24 contos, foi sendo construído ao 
mesmo tempo que o das Escolas Primárias. Como o seu custo era muito 
menos dispendioso, foi concluído quase 4 anos antes daquele. Abriu ao 
público no dia 15 de Outubro de 1929. A inauguração fez-se no domingo 
seguinte, dia 20, com a presença «da música excomungada [a Banda do Tro-
viscal] executando belas e agradáveis peças do seu belo reportório».72 

Nos termos da Lei do Estado era obrigatório fazer a sua entrega à Ad-
ministração dos Correios. Assim aconteceu, mas as autoridades locais exi-
giram que no acto da entrega ficasse consignada a cláusula seguinte: «se 
em qualquer tempo e por qualquer motivo for retirada deste lugar a repar-
tição dos correios e telégrafos, o edifício volta para a posse da Junta».73 
Ambas as partes concordaram com esta cláusula de reversão. Por isso faz 
parte integrante da escritura, a qual refere que a propriedade doada não 
pode «ser pelo estado destinada a outro fim que não seja aquele, ficando a 
cargo da [entidade] doadora a conservação e reparação, interior e exterior, 
do referido edifício doado».74

Como os CTT se aprestam para mudar de espaço físico, passando a fun-
cionar em edifício arrendado, num lugar um pouco mais central e também 
mais espaçoso e funcional, este documento assume particular relevância. 

70 Ofício nº. 9, 26.09.1927, dirigido ao Ministro do Comércio e Comunicação.
71 Ofício nº. 22, 04.08.1928, dirigido à Secção Electrotécnica da Administração-Geral dos Correios e 

Telégrafos – Porto.
72 O Democrata, 02.11.1929.
73  Ver ofício nº. 43, de 30.08.1929, para o Director-Geral dos Correios e Telégrafos – Lisboa.
74 Ver «Doação que faz a Comissão Paroquial Administrativa da Palhaça ao Estado», 23.09.1929. 

Escritura lavrada no Segundo Cartório Notarial de Aveiro.

Duas fachadas do edifício dos 
correios com o “lettering” distinto 

Arquivo do autor

Fachada do novo espaço e 
panorâmica do Largo da Escola 
com edifício ao fundo onde irá 
funcionar a nova estação dos 
correios

Arquivo do autor
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Tudo indica que o edifício desactivado pertence à freguesia da Palhaça, 
pois deixa de cumprir as funções para que foi criado. Alguém de bom 
senso soube acautelar para o futuro os interesses da sua terra.75

6. Pró-memória: condutores de malas, 
 carteiros, chefes de estação.

As referências que se seguem dizem respeito aos poucos funcionários dos 
correios que foi possível localizar através da consulta dos livros de actas da 
Junta de Freguesia ou na imprensa periódica. As datas a seguir ao nome refe-
rem-se ao ano dos documentos ou, quando possível, ao início de funções.

José Rodrigues Ferreira [1906]. Era distribuidor postal e foi nesta data 
exonerado, a seu pedido.

Maria da Luz Ribeiro [anos 20]. Natural da Palhaça, era funcionária da 
estação.

Vinício César Arez [anos 20]. Foi chefe da estação telégrafo postal antes 
deste serviço mudar para o novo edifício público, em 1929. Era de ascendên-
cia indiana, natural de Goa. Foi na Palhaça que conheceu a funcionária Ma-
ria da Luz Ribeiro, com quem viria a casar. No início da década de 30 o casal 
transferiu-se para Ovar, fixando depois residência definitiva no Porto.76

Joaquim Andrade de Oliveira [anos 20]. Era condutor de malas.
Isaías Martins [anos 20]. Era condutor de malas e assegurou esse 

serviço durante dez anos. Era pai de Maria de Jesus Martins, conhecida 
afectuosamente na Palhaça por «Mariazinha do correio». Ia a pé levar as 
malas ao apeadeiro de Oiã. Como havia assaltos no percurso, á entrada de 
Águas-Boas, os azeiteiros – que iam comprar azeite à Lousã – confiavam-
lhe o dinheiro. Os condutores de malas eram poupados aos assaltos, por 
exercerem uma profissão considerada socialmente relevante. Em Oiã os 
azeiteiros voltavam a aparecer, Isaías Martins devolvia-lhes o dinheiro e 
daí rumavam já com mais segurança ao seu destino.

Nos tempos conturbados da I República eram muitas as greves de com-
bóios. Isaías Martins rumava ao apeadeiro sem saber o que se passava, pois 
as comunicações não eram fáceis naquele tempo. O combóio não aparecia e 

75 Sobre esta questão ver Carlos Braga, «De quem é o edifício dos Correios?», Jornal da Bairrada, 
2012.2001, p. 14.

76 O casal teve dois filhos: Telmo Ribeiro Arez, médico pediatra, que reside no Porto; José Ribeiro 
Arez, funcionário aposentado da CP, a residir na Amadora.

Maria da Luz Ribeiro, foi 
funcionária da estação dos correios
e Vinício César Arez, foi chefe 
da estação telégafo postal

Arquivo: Adélia R. Braga

Isaías Martins 
transportador 
de malas
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ele esperava pacientemente, horas a fio. Às vezes, já a noite ia alta e ele sem 
regressar a casa. Era então que a mulher – Maria de Jesus Félix – pensava no 
pior. Receava que assaltassem o marido e o deixassem estendido no meio da 
estrada. Num assomo de coragem e com o coração alvoroçado, algumas vezes 
se meteu ao caminho. Pegava na lanterna para rasgar a escuridão e ia ao seu 
encontro, a pé, vencendo o medo a golpes de audácia. Encontrava-o sempre 
no apeadeiro, a cumprir o seu dever, à espera que o combóio chegasse...77

Áurea Henriques Pinheiro [anos 30]. Era chefe da estação. Fazia várias 
petições à Junta de Freguesia. Numa delas, para ter água dentro de casa, 
oferecia uma bomba para ser aplicada ao poço que existia no largo, desde 
que a Junta assumisse o encargo da canalização;78 noutra, pedia para não 
estacionarem à porta da estação telégrafo-postal, em dias de mercado, 
vitelos e vacas, «que aqui costumam esperar pelos donos, pois que muito 
me estorvam nos meus serviços, bem como ao público, com o constante 
berrar e o mau cheiro que aqui deixam».79

Maria de Jesus Martins [1941]. Iniciou funções em 1941. Desligou-se do 
serviço em 1984. Reside em Vila Nova. Em 1971 frequentou em Coimbra 
um curso de promoção. A substituí-la esteve na Palhaça Maria Odete dos 
Reis Henriques, de  Anadia.

Alexandre Rodrigues [data desconhecida]. Era carteiro. Casado com 
Argentina Ferreira e pai de Bráulio e Fausto Rodrigues.

Fernando Ribeiro Braga [anos 50 a 80]. Carteiro. Natural e residente na 
Palhaça.

Humberto Ribeiro Braga [1957]. Carteiro. Natural e residente na Palhaça. 
Começou a sua actividade profissional em Oliveira do Bairro, no ano de 
1947, onde permaneceu durante 10 anos. Percorria de bicicleta dois giros dis-
tintos: um saía de Oliveira do Bairro, pela manhã, com destino a Amoreira do 
Repolão, Cercal e Murta; à tarde, Bunheira, Caneira de Vila Verde e Limeira. 
No outro giro saía da ladeira da Raposeira com destino a Vila Verde, Póvoa 
do Forno, Malhapão, Carvalha, Troviscal, Passadouro, Póvoa do Carreiro, 
Serena, Montelongo da Areia e Lavandeira. Em 1957 começou a fazer a dis-
tribuição na Palhaça e em Nariz, indo até Verba. Reformou-se em 1985.

77 Agradeço a Maria de Jesus Martins este depoimento, um testemunho oral valioso para a com-
preensão dos modos de vida naquela época.

78 Ofício nº. 30, de 30.04.1932, dirigido por Áurea Pinheiro ao Presidente da Junta de Freguesia da 
Palhaça. Livro para registo de correspondência recebida [aberto em 1926].

79 Ofício nº. 42, 12.10.1933, dirigido por Áurea Pinheiro ao Presidente da Junta de Freguesia da 
Palhaça.

Humberto Braga,
carteiro

Fernando Braga,
carteiro

Maria de Jesus 
Martins, conhecida por
“Mariazinha do correio”





 IV O ENSINO PRIMÁRIO
  E O EDIFÍCIO ESCOLAR

Feliz quem pode ir à Escola
Beber a luz da instrução.
Luz santa que nos consola,
Que nos forma o coração.

Rodrigues Pepino 
(poeta bairradino)
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1. Ler e escrever no século XIX

A massificação da leitura e da escrita é um fenómeno historicamente 
recente. Durante muito tempo o principal problema cultural do nosso 
país chamou-se analfabetismo. Para o combater, o acesso à instrução das 
classes populares levou à criação da escola primária gratuita e de cursos 
nocturnos para adultos. 

Deve-se ao marquês de Pombal o arranque dum sistema de educação 
popular no século XVIII. A Lei de 6 de Novembro de 1772 é uma das pri-
meiras tentativas, mesmo a nível internacional, de organização de um sis-
tema de ensino primário oficial. Mas as escolas régias, as primeiras escolas 
públicas criadas após a extinção da Companhia de Jesus e consagradas na 
reforma de 1772, beneficiavam apenas alguns estratos da nobreza e a bur-
guesia em geral, deixando de fora vastas camadas da população rural.1

Por outro lado, a legislação relativa aos chamados «estudos menores» 
nunca passou das boas intenções.

Apesar das chamadas escolas de ler, escrever e contar poderem ser con-
sideradas o embrião do ensino primário oficial em Portugal, seria preciso 
esperar pelo século XIX para se assistir à lenta desagregação dos privilé-
gios culturais das classes dominantes, com a instauração do «século da es-
cola».2 Com efeito, um homem de cultura como Ribeiro Sanches defendia, 
no século XVIII, que embora o ensino primário se devesse estender a todo 
o Reino, não era importante que ele abrangesse todas as crianças: «Aos 
braços e mãos do Corpo Político [trabalhadores rurais e fabris] bastariam 
as instruções dos Párocos»,3 isto é, apenas os conhecimentos bebidos no 
catecismo. Havia o medo da instrução poder afastar a juventude letrada 
do trabalho. Singular – e bem mais avançada! – era a posição defendida 
por Luís António Verney de uma instrução popular generalizada: «Devia 
também haver em cada rua grande, ou ao menos bairro, uma escola do 
Público, para que todos os pobres pudessem lá mandar os seus filhos, o 
que se pratica em várias partes».4

 1 O preâmbulo do alvará de 6 de Novembro de 1772 afastava do ensino elementar régio «os que são 
necessariamente empregados nos serviços rústicos e nas Artes Fabris». Ver Carlos Alberto Rebelo, 
A Difusão da Leitura Pública, Lisboa, Campo das Letras [1ª. edição], 2002, pp. 29-30.

 2 A expressão é de António Nóvoa, segundo Carlos Alberto Rebelo, obra citada, p. 29.
 3 Rui Grácio, «Ensino Primário e Analfabetismo», in Dicionário de História de Portugal, Joel Serrão 

[dir.], Porto, Livraria Figueirinhas, 1989, pp. 392-397.
 4 Luís António Verney, Verdadeiro Método de Estudar, carta XVI.
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Retirar o ensino elementar das mãos do clero, numa altura em que o 
peso e a influência da Igreja eram enormes, não deve ter sido tarefa fácil 
e, muito menos, pacífica. Apesar disso, as autoridades máximas do ensino 
continuaram a ser homens da Igreja. A sua influência permaneceu em 
colégios de ordens religiosas que não haviam caído em desgraça – era o 
caso dos Oratorianos – e prolongou-se na acção difusa de muitos sacer-
dotes espalhados um pouco por toda a parte.5

Para entender isto é preciso ter em conta que um decreto de 1901 veio 
de novo reconhecer a importância das ordens religiosas entretanto ex-
tintas. Importância não apenas ao nível da beneficência, mas igualmente 
no campo da educação e do ensino.  E se Pombal entregou os Estudos 
Menores a mestres e professores, isso ficou a dever-se à necessidade de 
preencher o enorme vazio criado com a expulsão dos jesuítas.

É a partir de 1835 que o Estado liberal se propõe levar a cabo a escolari-
zação gratuita e obrigatória das crianças. Mas essa exigência só acontece a 
partir de 1844. O Decreto de 20 de Setembro, publicado por Costa Cabral, 
obrigava os pais a mandar os filhos à escola. Em caso de desobediência 
– o habitual era os pais desvalorizarem a educação escolar e desviar os 
filhos para os trabalhos na agricultura – vinha primeiro o aviso, depois a 
intimação, a seguir a repreensão e, finalmente, a multa.6 

Só que esta medida era irrealista: a situação económica e social não era 
de molde a permitir que os pais abdicassem do contributo dos filhos para 
o sustento familiar. Nessa época raramente uma criança ia de boa vontade 
para a escola. Nos meios rurais e nas aldeias mais recônditas era usual 
ouvir-se um funesto provérbio: o trabalho da criança é pouco, mas quem 
o dispensa é louco.

 Por isso as leis eram letra morta, o seu conteúdo não passava do papel. 
As faltas à escola continuavam a ser de tal modo elevadas, que mesmo 
nas reformas da instrução primária de 1870 e 1878 essas dificuldades eram 
reconhecidas: ficavam dispensados de ir à escola todos os casos compro-
vados de excessiva pobreza e, também, as crianças que residissem a mais 
de 2 quilómetros dos locais de ensino.

É preciso dizer-se, também, que a vontade de escolarizar e alfabetizar não 

 5 Ver Manuela Silva e M. Isabel Tamen [coord.], Sistema de Ensino em Portugal, Lisboa, Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1981, p. 22.

 6 Ver Rómulo de Carvalho, História do Ensino em Portugal, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 
1996, p. 578.
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era consensual. Os mais poderosos – no plano económico e em estatuto social 
-  receavam que os seus privilégios pudessem ser afectados, nomeadamente 
com a previsível diminuição de mão-de-obra disponível; já os que acredita-
vam nas vantagens da instrução tendiam a associar a ignorância à criminali-
dade e a defender que, por cada escola que se abria, uma prisão se fechava. 
Este era um dos mais poderosos argumentos a favor da educação popular.

Apesar disso, os adeptos desta visão optimista do derramamento gene-
ralizado da instrução elementar achavam que o povo não devia sair do 
seu «estado», isto é, a instrução não deveria servir de trampolim para a sua 
promoção social. E se ela não era exclusiva do homem, a que se transmi-
tia à mulher não devia ser superior à do marido, já que era o homem que 
devia governar ... pelo menos na aparência!7

No primeiro grau de instrução aprendia-se a ler, escrever e contar, a par 
de noções de Moral e Religião. O objectivo principal deste tipo de ensino 
era «formar as almas» e tornar os educandos «obedientes às leis, tementes 
a Deus, amantes da Pátria e do Monarca».8 Também se ensinava aos jovens 
o amor pela Pátria e o respeito pelas instituições da Monarquia. Digamos 
que, por essa altura, a preocupação do ensino apontava para a formação 
ética, assente na moral e na religião, deixando para segundo plano as 
questões de natureza instrumental, como a formação de carreiras.

Talvez por isso, os pais duvidavam do interesse em mandar os filhos 
à escola, convencidos que os benefícios materiais futuros não compensa-
vam o «custo» de os dispensar da colaboração que prestavam à economia 
familiar. Teriam alguma razão, pois as oportunidades de emprego eram 
raras num país de economia frágil, «dominada por uma agricultura tecni-
camente rudimentar e de reduzida produtividade».9

Os pais duvidavam do interesse em mandar os filhos à escola, convencidos que os 
benefícios materiais futuros não compensavam o «custo» de os dispensar da colaboração 
que prestavam à economia familiar

 7 Maria de Lourdes Lima dos Santos, «A elite intelectual e a difusão do livro nos meados do século 
XIX», in Análise Social, vol. XXVII [116-117], 1992 [2º., 3º.], p. 539.

 8 Jaime Reis, «O analfabetismo em Portugal no século XIX: uma interpretação», in Colóquio Edu-
cação e Sociedade, nº. 2, Fevereiro de 1993, p. 24.

 9 Idem, p. 23.
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2. A Igreja e o ensino

Durante séculos a Igreja foi a única instituição com capacidade para 
«instruir» todo o povo. Mas fazia-o sobretudo através da catequese oral. 
Como a religiosidade pautava toda a vida social, o catolicismo impreg-
nava a mentalidade popular. Assim se explica que os padres tenham sido, 
sobretudo nalgumas regiões interiores do país, «os principais agentes do 
Estado e dos partidos políticos».10 Sobressaíam numa população esmaga-
doramente analfabeta, já que a sua cultura letrada os tornava bastante 
influentes na vida social das aldeias. 

A posterior anulação do papel da Igreja enquanto agente autónomo do 
ensino deixou o Estado sozinho em campo, com uma tarefa gigantesca: al-
fabetizar a grande massa populacional de iletrados que existia na altura. Ao 
lado do padre começa a surgir, cada vez mais forte, a figura do professor. No 
exercício das suas funções específicas concorriam muitas vezes entre si, numa 
luta «por vezes surda» que tinha a ver, quase sempre, com «uma questão de 
prestígio local e era o reflexo dum combate em torno dos poderes sociais».11

Quando na segunda metade do século XIX as associações católicas se 
ofereceram para ajudar no ensino, viram-se proibidas de o fazer. O que 
de facto o Estado liberal pretendia com os apelos constantes à frequência 
escolar era mais a doutrinação dos alunos – a inculcação de normas e va-
lores – do que ensinar-lhes o alfabeto.

Os governantes liberais consideravam a Igreja responsável pela «su-
perstição e ignorância» que grassavam entre os analfabetos, e por isso 
recusaram a oferta das congregações católicas para ajudar no ensino 
primário Em 1862, quando veio à baila o problema da expulsão das Irmãs 
da Caridade, ficou claro que os governantes da monarquia constitucional 
preferiam «manter o povo analfabeto se a única forma de o ensinar a ler 
fosse confiar a infância a freiras e jesuítas».12 Será nessa linha de pensa-
mento que também a I República [1910-1926] vai impedir os analfabetos 
de votar. Para Afonso Costa só os votos dos letrados eram «votos cons-
cientes». Os analfabetos – dizia – eram «o instrumento de toda a reacção», 

10 Vitor Neto, O Estado, A Igreja e a Sociedade em Portugal [1832-1911], Lisboa, Imprensa Nacional-
Casa da Moeda [colecção Análise Social], 1998, p. 222.

11 Idem, ibidem.
12 Rui Ramos, «O Método dos Pobres: Educação Popular e Alfabetização em Portugal (Séculos XIX e 

XX)», in Colóquio Educação e Sociedade, nº. 2, Fevereiro de 1993, p. 50.
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mentes deformadas por uma «educação jesuítica».13

Mas, no final do século XIX, tinha-se dado como que um regresso sub-
reptício da Companhia de Jesus. A enorme influência cultural que detivera 
em séculos anteriores levou-a, de novo, a tentar criar e sustentar escolas 
de instrução primária para crianças e adultos. Um decreto de 1901 reco-
nhece as associações religiosas, «não apenas com função de beneficência, 
mas também de educação e ensino e como instrumentos de propaganda da 
Fé e da civilização no ultramar».14 

A República retirou-lhe essa veleidade, embora entre 1920 e 1930, 
quando não sopravam já tão forte os ventos do anticlericalismo, o papel 
da Igreja no ensino tenha ganho um novo alento. É o tempo da Juventude 
Católica, da Liga Eucarística e da Acção Católica.

O envolvimento de alguns sectores da Igreja no ensino mostra-nos o 
peso e a importância que teve nas difíceis e longas batalhas travadas a 
favor da instrução dos portugueses.

3. Ano de 1868: ensino primário oficial na Palhaça

Na segunda metade do século XIX, para suprir a ausência do esforço 
estatal na escolarização, existia já uma considerável rede de escolas 
primárias privadas – umas filantrópicas, outras com fins lucrativos. Eram 
os próprios governos a estimular a iniciativa privada no campo do ensino, 
pois isso aliviava-os de responsabilidades administrativas e financeiras.

A importância destas instituições era considerável: por volta de 1850 
havia quase tantas escolas privadas como oficiais.15 E sendo certo que, nesse 
período, se assiste a avanços significativos na taxa de escolarização primária, 
por volta de 1900 a taxa de analfabetismo rondava ainda os 78%.

 Foi em finais do ano de 1868 que se criou na Palhaça a primeira escola 
primária oficial.16 Nessa altura faltavam umas 7000 escolas no país.17 A 

13 Idem, «Analfabetismo», in Dicionário de História de Portugal, vol. VII, António Barreto e Maria 
Filomena Mónica [Coord.], Porto, Livraria Figueirinhas, 1999, p. 96.

14 Rui Grácio, Educação e Educadores, Lisboa, Livros Horizonte, 1966, p. 161.
15 As mais famosas escolas filantrópicas eram as do Conde Ferreira. Em 1866, pela sua morte, legou 144 

contos para construir e mobilar 120 edifícios para escolas primárias. Este gesto assinala o princípio da 
casa própria para o ensino. À data, a regra era existirem casas alugadas para o ensino primário. 

16 Manuel Simões Alberto, obra citada, p. 81.
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explicação é simples: a despesa com a educação primária estatal não era 
compensadora para a época e a pouca frequência das escolas servia de 
pretexto para que não se criassem outras. 

Ao fazer uma radiografia do parque escolar em 1866, o governador 
civil de Aveiro anotava que eram precisas casas escolares «em lugar de 
alpendradas e palheiros», livros e utensílios «para que do ensino se tire o 
máximo proveito», escolas de adultos e cursos nocturnos e, finalmente, 
«levar o ensino a toda a parte e ampliar os conhecimentos populares».18

O facto desta primeira escola oficial ter surgido em 1868 não significa que 
na Palhaça a aprendizagem da leitura e da escrita não existisse anteriormente. 
Realmente existia, embora a cargo de sacerdotes, que ensinavam as primeiras 
letras nas dependências das igrejas ou nas suas residências. Isso aconteceu 
na nossa freguesia em 1857, altura em que a escola funcionava em casas ar-
rendadas, sendo então professor o presbítero Joaquim Rodrigues da Rocha.19 

A própria escola oficial funcionava em casa arrendada, já que catorze anos 
após a sua criação é paga ao professor de ensino primário, reverendo Joaquim 
Rodrigues de Seabra, a quantia de 6000$00 [seis mil réis] correspondente ao 
primeiro semestre do ano de 1882, pela renda da casa da escola.20

De acordo com «o mapa estatístico das escolas de instrução primária 
do distrito de Aveiro e seu movimento no ano lectivo de 1859-1860», a 
frequência de crianças na Palhaça era apenas de 16, a menor do concelho. 
Apesar disso, no que se refere às faltas à escola, a situação da Palhaça era 
exemplar quando comparada com as restantes escolas do concelho: os 
alunos iam todos à escola, quer de manhã, quer de tarde.21

Também para o ano lectivo de 1865-1866 é possível traçar uma pano-
râmica da frequência escolar nas diferentes localidades do concelho de 
Oliveira do Bairro. O documento foi elaborado pelo então governador civil 
de Aveiro, João Silvério de Amorim da Guerra Quaresma.22

O que a análise destes dados mostra é que na segunda metade do século 

17 Jaime Reis, artigo citado, nota 10.
18 Relatórios sobre o Estado da Administração Pública nos Distritos Administrativos do Continente 

do Reino e Ilhas Adjacentes no ano de 1866. Lisboa, Imprensa Nacional, 1868, p. 12. Existe cópia 
deste documento do Governo Civil no arquivo do Museu de S. Pedro da Palhaça.

19 Ver Armor Pires Mota, Oliveira do Bairro. Chão de Memórias, Usos e Costumes, Edição da Câmara 
Municipal de Oliveira do Bairro, 1996, p. 161.

20 Livro de registo de Guias de Receita e de nandados de pagamento [ano de 1882].
21 Idem, p.162.
22 Relatórios sobre o Estado da Administração Pública [...], p. 46. 
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XIX não bastava criar escolas. Para colher os benefícios da instrução era pre-
ciso acabar com a praga do absentismo escolar. A frequência dos alunos vari-
ava todos os meses. Muitos deles interrompiam as aulas em grande parte do 
ano e por isso pouco ou nenhum aproveitamento escolar tinham. Confrontado 
com este panorama, o governador civil de Aveiro culpava os chefes de família: 
«esquecendo a obrigação que lhes impõe o decreto de 20 de setembro de 1844, 
só mandam seus filhos às escolas se lhes apraz e quando lhes apraz».23

Apesar das oscilações que se verificam de uns meses para os outros, a 
distribuição da frequência dos alunos ao longo dos meses  revela alguma 
estabilidade. O caso particular de Oiã, com frequência escolar apenas nos 
meses de Junho, Julho e Agosto, deve-se, por certo, à falta de colocação 
de professor ou ao absentismo deste.

 3.1 Joaquim Rodrigues de Seabra, o «Padre Mestre»

O primeiro professor desta escola primária oficial foi o padre Joaquim 
Rodrigues de Seabra, que por tal motivo era conhecido por «Padre Mes-

23 Relatórios sobre o Estado da Administração Pública [...], p. 12.

Fonte: Relatórios sobre o Estado da Administração Pública nos Distritos Administrativos do Continente do Reino  e Ilhas Adjacentes no ano de 1866. Lisboa, Imprensa Nacional, 1868
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tre».24 Recorde-se que, por esse tempo, os requisitos culturais e peda-
gógicos dos professores eram baixos. Dos que tinham sido habilitados 
para o ensino antes da adopção do sistema métrico-decimal, uns desco-
nheciam-no completamente, outros não estavam aptos para o ensinar.25 
Num inquérito de 1875, 50% dos professores primários tinham apenas 3 
ou 4 anos de escolaridade e somente 10% tinha formação adequada ao 
exercício da sua função.26

Que perfil se exigia aos professores primários? Deviam sem dúvida ser 
virtuosos, praticar a caridade, mostrar desprendimento dos bens materiais 
e, acima de tudo, demonstrar uma religiosidade sem limites. O professor 
devia começar e acabar as lições com as orações finais do Catecismo e 
acompanhar os alunos à missa nos domingos e dias santificados.27 

O perfil do professor situava-se entre o sacerdote e o funcionário. Não 
admira, por isso, que numa altura em que a Igreja exercia enorme influência 
na cultura, a falta de professores nos meios rurais e mais isolados fosse quase 
sempre suprida com o recurso aos párocos de aldeia. Quer se queira quer 
não, os párocos estavam já habilitados, pelo menos, para a questão essencial 
do ensino da época: a religião e a moral. Aliás, nas estruturas locais ligadas 
à instrução havia quem defendesse que o desenvolvimento escolar não era 
possível «sem a participação do clero em virtude do seu nível cultural».28

No mapa estatístico das aulas de disciplinas eclesiásticas da diocese de 
Aveiro para o ensino secundário -  ano lectivo de 1865-1866 - é possível 
encontrar as seguintes disciplinas: História Sagrada e Actos Humanos; 
História Eclesiástica e Sacramentos; Dogma Geral e Instituições Canóni-
cas; Dogma Especial e Teologia Pastoral. Além disso, todos os alunos do 
curso eram obrigados a frequentar «nas quintas-feiras a aula teórica de 
liturgia, e nas quartas-feiras e sábados a de canto eclesiástico».29

Muitos padres exerciam a profissão de professor a título meramente 
gratuito. A designação de «Padre Mestre» não era exclusiva do primeiro pro-
fessor do ensino oficial na Palhaça: era comum a todos os que reuniam em 
simultâneo essas duas facetas, a de padre e a do professor. Aliás, foi lenta a 

24 P. José Martins Belinquete, artigo citado, p. 37.
25 Relatórios sobre o Estado da Administração Pública [...], p. 12.
26 Jaime Reis, artigo citado, p. 22.
27 Idem, p. 27.
28 Vitor Neto, obra citada, p. 225.
29 Relatórios sobre o Estado da Administração Pública [...], p. 50 [Documento nº. 34].
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transição da figura do «padre mestre» para a do professor diplomado.
Por essa  altura a influência dos padres junto dos paroquianos era 

enorme. Eles cumpriam, muitas vezes, o papel de representantes do Estado 
no seu campo específico de actuação, que era a paróquia. Ora ajudavam a 
organizar eleições, ora a fazer recenseamentos, ou mesmo a cobrar impos-
tos. Já para não falar no papel de divulgadores das decisões dos corpos ad-
ministrativos que mais interessavam à população. Davam essa informação 
no fim da missa ou afixavam-na à entrada do templo.30

Em 1866, 20% dos professores de primeiras letras que o Estado tinha 
em exercício eram sacerdotes católicos. No distrito de Aveiro a partici-
pação dos padres no ensino era ainda mais acentuada, pois correspondia a 
36% do total de professores primários. E, ao decompor essa percentagem 
por concelhos, o significado da presença eclesiástica no ensino primário 
era esmagador nalguns deles: em Anadia, por exemplo, os sacerdotes re-
presentavam 71% dos docentes.31

Segundo dados fornecidos pela Inspecção Escolar, a Palhaça, no ano 
de 1905, dispunha apenas de uma escola do sexo masculino. Os ventos da 
instrução e da educação ainda não bafejavam as mulheres. Nesse ano exis-
tiam no concelho de Oliveira do Bairro apenas 9 escolas primárias, sendo 
6 do sexo masculino e três do feminino. As primeiras situavam-se em 
Oliveira do Bairro, com a média de frequência anual de 51 alunos; Quinta 
Nova, 36; Oiã, 24; Perrães, 41; Palhaça 57 e Troviscal 51. As do sexo femi-
nino funcionavam apenas em Oliveira do Bairro, Bustos e Troviscal.32

A escola do sexo feminino chegaria à Palhaça dois anos mais tarde, pois 
abriu no dia 1 de Fevereiro de 1907. Funcionava numa casa que pertencia 
à viúva de Francisco Martins Ribeiro. A professora era Ana Augusta Dias,33 

30 Rui Ramos, «Culturas da alfabetização e culturas do analfabetismo em Portugal: uma introdução à 
História da Alfabetização no Portugal contemporâneo», Análise Social, vol. XXIV [103-104], 1988 
[4º., 5º.], p. 1097.

31 Idem,  p.  1095.
32 Ver [Manuel] Santos Pato, «Pela Bairrada. Considerações e dados estatísticos sobre a instrução 

popular».in Bairrada Elegante, nº. 4, - 2ª. Série – 1º. Ano, Outubro, 1916, p. 3. Manuel dos Santos 
Pato era advogado e colaborava assiduamente na imprensa. Em 1922 dirige o jornal Alma Popular. 
Foi conservador do Registo Civil e Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro [Arsénio 
Mota, Figuras das Letras e Artes na Bairrada, Porto, Campo das Letras, 2001, pp. 115-116].

33 O Nauta, 30.01.1907

Casa onde funcionava a escola 
do sexo feminino antes de 1933

Arquivo do autor
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que já se encontrava nomeada no ano anterior para exercer tais funções.34 

Na escola do sexo masculino leccionava, por esta altura, o professor Ro-
drigo Nunes Calado.35 Na criação da escola do sexo feminino empenhou-
se Manuel de Melo, correspondente local do jornal aveirense O Democrata. 
Defendeu na imprensa, com vigor, os interesses locais. Chegou mesmo a 
deslocar-se a Anadia, para falar com o sub-inspector escolar Amorim, na 
companhia de Manuel Silvestre, da vizinha freguesia de Nariz.36

A maior parte destas casas de escola espalhadas pelo país não tinha as 
condições mínimas para nelas se ministrar o ensino. Em 1866 a de Sever 
do Vouga distava um quilómetro da vila e era apenas «uma varanda sem 
parede do lado sul [...] muito quente no verão, muito fria no inverno, e 
tendo por baixo um curral e depósito do lixo».37

O conselheiro José Luciano de Castro sabia bem do que falava quando 
em 1879, no reinado de D. Luís, presidia ao governo: «Entre as mais ins-
tantes exigências a que importa atender para que a instrução primária 
possa desempenhar a elevada e profícua missão que lhe está reservada [...] 
avulta a que se refere às casas escolares [...]; é necessário que os locais es-
colares reúnam [...] todas as possíveis condições de comodidade e higiene; 
que o ar e a luz penetrem fácil e abundantemente nas aulas; e que, sobre-
tudo, nas construções e reparações de edifícios se observem rigorosamente 
os preceitos da pedagogia e as regras da arquitectura escolar».38

Por outro lado, a precária situação económica dos professores afastava 
muitos candidatos aos concursos. Essas vagas eram então preenchidas por 
indivíduos geralmente impreparados, «que encaravam o ofício como pas-
sadeira para outro, muitas vezes cumulativo».41

Em Julho de 1910, na Palhaça, fizeram exame 11 alunos do sexo mas-
culino e nenhum do feminino. Foram todos aprovados, três deles com dis-
tinção. O professor Rodrigues Calado foi alvo de rasgados elogios, por ser 
«incansável no desempenho da sua missão», o que já não acontecia com a 
professora do sexo feminino Ana Augusta Dias.40

34 Idem, 20.12.1906.
35 Idem, nº. 257, 11.11.1909.
36 O Democrata, 16.02.1912.
37 Relatório sobre o Estado da Administração Pública [...], p. 12.
38 Circular de 18.12.1879, dirigida aos «governadores civis dos distritos administrativos do conti-

nente e ilhas adjacentes».
39 Rui Grácio, obra citada, p. 159.
40 O Democrata, 29.07.1910.
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4. República e educação

Os republicanos estavam sinceramente convencidos que bastaria liber-
tar a população das grilhetas da ignorância para que ela abandonasse, 
de vez, as fortes simpatias pela Monarquia e pela religião católica. En-
ganavam-se redondamente. Uma vez no poder, uma das suas grandes 
preocupações consistiu em combater aquilo a que chamavam «a grande 
vergonha nacional»: 76,1% de analfabetos em 1910 e 702 freguesias sem 
escola, num total de 3918.41

Os monárquicos eram acusados de se preocuparem mais com pequenas 
questões de chefias políticas, de interesses pessoais e de sectarismo do que 
com o ensino e a educação. Teriam por isso grandes culpas no isolamento 
a que a falta de cultura condenava os portugueses, encerrando-os numa 
«muralha de ignorância» Decorria o ano de 1910 e a percentagem média de 
analfabetos em idade escolar – entre os 6 e os 15 anos – rondava os 20%. 
O panorama escolar era desolador: apenas existiam 5215 escolas primárias 
para 650 000 crianças; destas, muitas não funcionavam por impedimentos 
vários – falta de casa ou de mobília; cerca de 3000 funcionavam em «ca-
sas acanhadas, tristes, sem ar e sem luz bastante e desprovidas das mais 
rudimentares condições pedagógicas e higiénicas».42

Arquivo: José R. F. Braga

41 Rui Grácio, artigo citado, p. 396. 
42 Notícias de Coimbra, nº. 242, 12.01.1910. Transcrito n’O Ideal, nº. 50, 20.02.1910. Os dados es-

tatísticos deste artigo foram extraídos da obra de Carneiro de Moura A instrução educativa e a 
organização geral do Estado.
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A prioridade educativa consistia em reformar a mentalidade portuguesa 
pela via da instrução e da educação, fazendo emergir uma nova maneira 
de ser português. Segundo João de Barros, essa reforma da mentalidade 
teria de basear-se «num profundo e vasto amor à Pátria e à República».43 

Por essa altura, grande parte da elite republicana fervilhava em estudos e 
discussões acerca da cultura, da instrução e da pedagogia.

Apesar dessa crença, a República pouco fez para alterar tal estado de 
coisas. Quando o regime cai, dezasseis anos depois de ser implantado, a 
percentagem de analfabetos pouco tinha encurtado, pois situava-se, ainda, 
nos 66%. O fracasso ficou a dever-se, mais do que a qualquer negligência, 
à fasquia demasiado alta em que se colocou o conceito de alfabetização. 
Era quase impossível aspirar a um sistema escolar moderno – e por isso 
mesmo dispendioso – num país pobre, tanto no plano económico como 
no cultural. As aguerridas associações de professores, sem terem em conta 
a austeridade que o país reclamava, propunham receitas irrealistas para 
acabar com aquilo a que chamavam a indiferença pela escola: profes-
sores bem pagos, novos edifícios escolares, mobiliário moderno, ginásios 
e lugares de recreio, cantinas, bibliotecas e até prémios de aproveitamento 
para atrair e motivar os alunos. Isto, quando muita gente não tinha di-
nheiro para satisfazer as necessidades básicas do dia a dia.

O insucesso da política educativa adoptada era evidente, apesar do pro-
fessorado ter visto reconhecido o seu estatuto social e melhorada a sua situ-
ação económica. Esta valorização profissional está bem espelhada no articu-
lado da Lei de 11 de Março de 1911, que considera o professor «árbitro dos 
destinos morais da pátria» e «guia supremo da consciência dos povos».44

A reforma de Março de 1911 dividiu o ensino primário em elementar, 
complementar e superior. Em 1913, numa tentativa para acabar com o 
analfabetismo dos adultos, eram criadas escolas móveis,45 destinadas a 
suprir a falta de estabelecimentos de ensino em muitas localidades. Apesar 
de verem melhorada a situação sócio-económica, os professores davam 
a conhecer aos poderes públicos, em 1918, as principais reclamações da 
classe:  pagamento imediato das subvenções – direito que lhes tinha sido 

43 Rómulo de Carvalho, História do Ensino em Portugal, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 
1985, pp. 651 e 652.

44 Rui Grácio, artigo citado. p. 397.
45 Em 1882 tinham sido fundadas, por Casimiro Freire, as Escolas Móveis pelo Método João de Deus. 

O poeta e pedagogo João de Deus [1830-1896] tinha dado à estampa, em 1876, a sua famosa Car-
tilha Maternal, que inaugurou um novo método de ensinar a ler.
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assegurado enquanto durasse a guerra – e abolição do imposto sobre 
rendimentos – os professores pagavam 5% de imposto de rendimento, o 
qual incidia sobre a totalidade das gratificações e subsídios.46

 Durante a I República a educação foi sempre concebida como algo de 
muito caro e complexo. Ora isso esbarrava com a necessidade de regene-
ração económica do país, que a 1ª. Grande Guerra [1914-1918] veio inviabi-
lizar ainda mais. Apostar a sério na educação significava não poder reduzir 
despesas, uma tarefa indispensável para equilibrar as contas públicas.

Como se tudo isto não bastasse, entre 1911 e 1917 as escolas deixaram 
de depender directamente do poder central. Essas competências passam 
para a esfera da administração municipal.47 A crónica negligência e os 
escassos recursos financeiros dos municípios só podiam dar no que deram: 
resultados ainda mais desanimadores,48 que obrigam ao abandono do re-
gime de descentralização escolar. Na prática, estava-se a reconhecer que 

46 Ver «Os professores primários e a sua situação sócio-económica em Portugal de 1918 a 1920». 
Jornal de Notícias, 21.08.1996.

47 Idêntica experiência tinha já sido ensaiada entre 1881 e 1892. Também nesta altura os resultados 
não foram brilhantes.

48 No Decreto de 12 de Junho de 1918 lê-se: «Verificando-se que a descentralização dos serviços 
da instrução primária [...] não tem produzido no maior número de municípios os benefícios que 
deveriam resultar da autonomia administrativa desses serviços [...], determina-se que: Artº. 1º. 
– Os serviços de instrução primária que [...] pertenciam às Câmaras Municipais passam a ser ad-
ministrados pelo Estado a partir do ano económico de 1918-1919». Ver Rómulo de Carvalho, obra 
citada, p. 678.

 

Vista antiga do largo da Escola

Arquivo: José António Braga da Costa
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os municípios não estavam à altura de gerir o ensino.
António Sérgio, ministro da educação em 1923, no governo de Álvaro 

de Castro, tinha como principal preocupação formar uma elite dirigente 
esclarecida. A importância do ensino primário deixava de ser uma pri-
oridade. E de tal modo assim foi que durante a I República os sectores 
do ensino público que mais cresceram foram o secundário, o superior e o 
técnico. O primário marcava passo e a taxa de analfabetismo continuava 
teimosamente elevada, como bem ilustram os recenseamentos da popu-
lação desse época.

O problema do interesse na valorização escolar continuava na ordem 
do dia. Os pais dos alunos não encontravam no sistema de ensino qualquer 
tipo de benefício. Não foi por acaso que o escritor Aquilino Ribeiro, em 
1927, afirmou  que «no dia em que saber ler e escrever lhes seja tão útil 
como saber governar o arado, plantar feijões, ou até jogar o pau, nesse dia 
as escolas [...] de Portugal abarrotarão de estudantes».49

 4.1 A questão da casa da aula do sexo masculino da Palhaça

Já depois de implantada a República, mais precisamente no ano de 
1912, foi equacionada a mudança da sala de aula do sexo masculino. 
Essa iniciativa dividiu uma vez mais o povo da freguesia. Os diferentes 
pontos de vista apareceram reflectidos nas páginas da imprensa: num dos 
lados da barricada estava o professor Rodrigo Nunes Calado, que à falta 
de melhor alternativa defendia a continuação da escola no largo da feira; 
no outro pontificava Manuel de Melo, adepto da mudança da sala de aula 
para o salão do padre mestre, situado na casa do cemitério, como então 
lhe chamavam.

Os que queriam a mudança de instalações alegavam que a casa da 
escola estava situada no largo da feira desde 1894 e em dias de feira tal 
localização poderia trazer riscos para as crianças, além do bulício próprio 
desses dias ser incompatível com o desejável sossego requerido ao ensino 
das primeiras letras. Além disso, o proprietário da casa, de nome Coutinho, 
tinha enviado à Câmara Municipal um requerimento a exigir mais cinco 

49 Aquilino Ribeiro, citado por Maria Filomena Mónica, Educação e Sociedade no Portugal de Sala-
zar, p. 113.

Sala de aulas de uma escola 
primária com regente escolar

FOTO: História, nº 23/24, 1996

Crianças no recreio da escola 
aproveitam o intervalo das aulas 
para brincar

Arquivo: Maria do Rosário Ribeiro
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mil réis pela renda da sala. A essa quantia deviam somar-se mais vinte 
e cinco mil réis para renda da própria casa de habitação para o profes-
sor Calado, já que, segundo os seus opositores, «contra a lei, residia em 
Ouca».50 Em termos de despesas com arrendamento, segundo opinião dos 
adeptos da mudança de local, assim se provava que a casa que tinha sido 
arrendada pela Câmara – a do padre mestre, junto ao cemitério – custava 
trinta mil reis [casa de aula e residência incluída], «enquanto que os capri-
chos do Sr. Calado  Cª. custam, dentro em pouco, cinquenta ou sessenta 
mil reis à câmara».51

As labaredas da polémica subiram a tal altura, que em breve os argu-
mentos já nada tinham a ver com o essencial deste problema. O profes-
sor Calado é acusado de «devassidão», ao ponto de se pretender proibi-lo 
de ministrar o ensino e mesmo mandá-lo embora da freguesia. No plano 
pedagógico era acusado de castigar severamente as crianças, obrigando-as 
a ficar «de joelhos na aula e desde a entrada até saírem, umas vezes com 
as mãos direitas [outras] de joelhos com a balança e os pesos do sistema 
métrico à cabeça».52 Era assim naquele tempo. Os castigos eram rigorosos 
e não era só o professor que os dava. Pais e professores que não batessem 
não eram bons educadores. «Quem dá pão dá criação», dizia o povo.

Os argumentos dos que estavam ao lado do professor Calado eram 
outros. Para estes a casa do cemitério apresentava vários inconvenientes 
e o hipotético risco que as crianças corriam nos dias de feira – argumento 
utilizado pela facção Manuel de Melo - também se aplicava a esse lugar 
alternativo para a escola do sexo masculino. Para lá chegar, a maioria das 
crianças também tinha que atravessar a feira. Apesar de estarmos a falar 
de tempos antigos, os perigos existiam na mesma. Na feira de 12 de Maio 
de 1912 foi atropelada a mulher de Manuel Ferreira Colchete, barbeiro de 
profissão. Ficou debaixo de um trem que pertencia aos Vieiras da Costa do 
Valado, negociantes de cobertores e queijos da serra. O acidente deveu-se 
a um «recuo brusco e inesperado que espantadamente deu a égua que lhe 
estava atrelada [e] fez juntar muito povo que livrou a pobre Mariana talvez 
duma morte certa».53 

50 Manuel de Melo, «A questão da casa da aula do sexo masculino da Palhaça», O Democrata, 
17.01.1913.

51 Idem, ibidem.
52 Idem, ibidem.
53 O Ideal, 22.06.1912.
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 Um outro inconveniente era a considerável diferença de superfície 
entre os dois espaços: a casa da feira tinha mais 10 ou 11 metros do que o 
salão do padre mestre. O professor Calado lamentava que quisessem trans-
ferir a escola «frequentada por noventa e tantas crianças, para um foco de 
40 m2 e ainda para mais junto do cemitério».54 

Dizia Manuel de Melo que o professor Calado não queria ir para o 
cemitério por ter medo dos mortos. Este retorquia que só se preocupava 
com a possível «exalação dos miasmas» resultantes da decomposição dos 
corpos. E perguntava aos que diziam que isso não prejudicava a saúde: 
«qual a razão porque estão retirando os cemitérios das povoações, trans-
ferindo-os para lugares distantes e colocando-os em pontos onde as cor-
rentes do ar não sejam tão frequentes nas ditas povoações?».55 A pergunta 
tinha sentido, pois a legislação da altura proibia a criação de escolas a 
menos de 100 metros de distância dos cemitérios.

Um último inconveniente da casa do cemitério era não ter esgoto para 
águas, razão pela qual estava frequentemente sem arrendatário. Em 1913 
a questão ainda não estava resolvida, mas tudo aponta para que a escola 
do sexo masculino tenha permanecido no largo da feira. Não sabemos 
como se resolveu este problema. O que sabemos é que o inspector escolar 
Amorim, de Anadia, disse na Câmara Municipal que tencionava ocupar a 
casa do padre mestre com a escola do sexo feminino, uma vez que a Câ-
mara a tinha arrendado. Terá sido isso que aconteceu, mais cedo ou mais 
tarde, pois quando em 1933 os alunos são transferidos para o novo edifício 
das escolas primárias era na casa do cemitério que funcionava a escola do 
sexo feminino.

 4.2 Ensino primário na Palhaça e na Bairrada [1915]

Apesar de o governo provisório ter mandado abrir grande quantidade 
de escolas, também é verdade que mantinha muitas vezes fechadas as 
antigas, sobretudo por falta de professores. Os lugares eram postos a con-
curso, mas como a profissão não era aliciante ficavam vagos por largo 
tempo. Uma pergunta bailava no ar: «como hão-de essas escolas prestar 

54 R. Calado, «Mais duas palavras a respeito da escola da Palhaça», O Democrata, 20.12.1912
55 Idem, ibidem.
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os benefícios que temos a esperar delas, se há pouca gente habilitada para 
as reger»? Outra razão invocada para a má prestação dos professores era o 
magro ordenado que recebiam: «Como há-de um homem poder ensinar, se 
tem que aprender a forma de não morrer de fome?56 

O professor dos tempos da Monarquia era visto pelos republicanos 
como «uma caixa de correio onde se deitavam, às centenas, cartas de reco-
mendação». Viviam atolados em «cunhas», não tinham vontade própria e 
eram obrigados a passar mesmo quem não o merecia.57 Para agravar as 
coisas, as classes  laboriosas entendiam que «a cultivação dos campos e 
das batatas [era] mais útil e proveitosa aos filhos do que a cultivação do 
espírito».58 

O padre Acúrcio Correia da Silva, em breves mas acertados gemidos 
culturais, lamentava que a escola de Oliveira do Bairro fosse «inapropriada 
e quase desconhecida pelo povo», o qual esquecia frequentemente que «os 
dois obreiros do futuro são o pároco e o professor».59 Aliás, em Março de 
1910 a escola encontrava-se fechada e sem professor, com o ano lectivo a 
decorrer e os exames à porta. Continuava nesse triste abandono em No-
vembro de 1911, apesar de já ter sido posta a concurso.

Como o dinheiro não abundava e os donativos do Estado eram prati-
camente inexistentes, quem se atrevia a solicitar ao governo provisório 
da República a criação duma escola de instrução primária ficava, normal-
mente, com o encargo e a responsabilidade pelo pagamento da renda da 
casa onde a escola passava a funcionar. E tinha de assegurar também a 
renda para a habitação do professor, enquanto não fosse construído um 
edifício próprio. Foi isso que aconteceu quando a Comissão Municipal, no 
início do ano de 1911, pediu a criação de uma escola do sexo masculino 
no lugar de Malhapão, freguesia de Oiã.60 

Vejamos agora, em breves pinceladas, qual era a realidade escolar na 
Palhaça e nos concelhos de Oliveira do Bairro, Anadia e Mealhada, no ano 
de 1915. 

Em 1915 a freguesia da Palhaça tem já duas escolas – uma do sexo mas-
culino e outra do feminino - com uma média de frequência de 73 alunos para 

56 Eduardo Sá, «Instrução e Educação», O Ideal, Ano 2º., nº. 95, 01.01.1911.
57 O Ideal, Ano 2º., nº. 92, 10.12.1910.
58 J. Diogo Pereira, «Analfabetismo», idem, Ano 3º., nº. 128, 19.08.1911.
59 Salcio Dias, «Por bem de Oliveira», idem, Ano 2º., nº. 98, 22.01.1911. 
60 Idem, ibidem.

Em 1915 a freguesia 
da Palhaça tem já 
duas escolas – uma 
do sexo masculino 
e outra do feminino 
- com uma média de 
frequência de 
73 alunos para a 
primeira e 35 para a 
segunda. O concelho 
de Oliveira do Bairro 
apresentava, nessa 
altura, um total de 
16 escolas, contra as 
9 existentes em 1905. 
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Total

Total

a primeira e 35 para a segunda. O concelho de Oliveira do Bairro apresentava, 
nessa altura, um total de 16 escolas, contra as 9 existentes em 1905. 

O quadro que se segue estabelece a comparação das escolas primárias 
oficiais entre 1905 e 1915, relativamente a 3 concelhos da Bairrada: Oli-
veira do Bairro, Anadia e Mealhada. Os dados em análise espelham o 
esforço desenvolvido pelos republicanos na criação de estabelecimentos 
apropriados ao ensino das primeiras letras.

Fonte: Bairrada Elegante, Nº 4 - 2ª Série - 1º Ano (Outubro 1916)

Oliveira
do Bairro

Anadia

Mealhada

Concelhos 1905 1915

Escolas do sexo
masculino

Escolas do sexo
feminino

Escolas do sexo
masculino

Escolas do sexo
feminino

Escolas 
mistas

Total

Oliveira do Bairro Oliveira do Bairro Oliveira do Bairro Oliveira do Bairro 
Quinta Nova Bustos Vila Verde Mamarrosa
Oiã Troviscal Quinta Nova Bustos
Perrães  Mamarrosa Oiã
Palhaça  Oiã Perrães
Troviscal  Perrães Palhaça
  Malhapão Troviscal
  Troviscal
6 3 9 7

Ancas Anadia Ancas Anadia Famalicão 
Anadia Sangalhos Anadia Avelãs de Caminho Boialvo
Avelãs de Caminho  Avelãs de Caminho Avelãs de Cima Canelas
Avelãs de Cima  Avelãs de Cima Paredes Mogofores
Amoreira da Gândara  Moita Sangalhos Ferreiros 
Sangalhos  S. Lourenço Fogueira Pedralva
S. Lourenço  Couvelha Amoreira da Gândara Sá
Moita  Sangalhos Tamengos Poutena
Pedreira  Fogueira Vilarinho
Samel  Amoreira da Gândara Samel
Aguim  Tamengos Vila Nova de Monsar.
Tamengos  Aguim
Vila Nova de Monsar.  Pedreira
  Samel
  Vila Nova de Monsar.
13 2 15 12 8

Barcouço Luso Barcouço Barcouço Sernadelo
Casal Comba Mealhada Casal Comba Casal Comba
Luso Luso Luso Luso
Pampilhosa  Pampilhosa Pampilhosa
Mealhada  Mealhada Mealhada
Ventosa do Bairro  Vacariça Vacariça
  Ventosa do Bairro Ventosa do Bairro
6 2 7 7 1

ESCOLAS PRIMÁRIAS OFICIAIS NA BAIRRADA [Anos de 1905 e 1915]
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5. O «realismo» da Ditadura Militar [1926-1933]

Confrontada com o insucesso republicano em matéria educativa, 
cujo conceito de alfabetização, aliás, tornava dispendiosa a idealizada 
formação de cidadãos, a ditadura militar iniciada em 1926 adoptou uma 
fórmula mais expedita: optou por meios sem dúvida mais modestos, mas 
nem por isso menos eficazes de ensinar a ler, escrever e contar.

 Enquanto António Sérgio considerava um erro «supor que a principal 
função da escola é ensinar a ler»61, os sucessivos governos da Ditadura 
Militar distanciaram-se das preocupações republicanas com a educação. 
Em vez de professores bem pagos e boas instalações de ensino – priori-
dades meritórias, mas para as quais minguava o dinheiro – apostaram no 
sentido prático da sua actuação, o que passava por abrir as escolas que 
os republicanos mantinham fechadas por falta de professores com habili-
tação adequada.

O decreto de 26 de Outubro de 1928 simplificou o conteúdo da edu-
cação popular. O ensino obrigatório foi reduzido para 3 anos. E a 30 de 
Novembro de 1931 era criado o posto de ensino62 e o sistema do regente 
sem habilitações. Os postos de ensino, convertidos no ano de 1936 em pos-
tos escolares, eram «a escola aconchegada da terra pequenina, onde uma 
maior se tornaria despropositada»; quanto aos regentes,63 não precisavam 
de ter mais instrução do que aquela que um aluno poderia obter ao acabar 
o curso.64 Tornava-se nítida a intenção de destruir a imagem do professor 
republicano: «ao professor profissional da República sucede o professor 
missionário do Estado Novo».65

As regentes eram as «colaboradoras benévolas» ao serviço de uma cau-
sa nobre: ensinar as crianças das zonas mais afastadas, na sua própria casa 

61 António Sérgio, «Discurso Imaginário», Revista Águia, nº. 85-87, Janeiro-Março 1919, pp. 23-27.
62 Os postos de ensino representavam, na década de 1950, quase um terço do aparelho escolar es-

tatal.
63 De um modo geral, os regentes não passavam de «indivíduos pobres e semi-analfabetos, incapazes 

de encontrar outro emprego não manual, que haviam conseguido graças às suas boas maneiras [e] 
carácter submisso». Maria Filomena Mónica, Educação e Sociedade no Portugal de Salazar, Lisboa, 
Editorial Presença, Gabinete de Investigações Sociais, 1978, p. 208.

64 Só em 1935 passou a ser exigido aos regentes, que na sua maioria eram mulheres, um exame de 
aptidão. Os regentes eram um segmento reduzido do total do professorado do ensino primário. Ver 
Rui Ramos, «O Método dos Pobres [...]», p. 55. As regentes eram «dóceis, baratas e politicamente 
conservadoras». Além disso tinham «as qualificações ideais para educar os filhos dos pobres». 
Maria Filomena Mónica, obra citada, p. 209.

65 António Nóvoa, «Professores», in Dicionário de História de Portugal, vol. IX, pp. 181-82.
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ou em instalações cedidas por algum benfeitor, «prolongando de forma 
subtil a imagem tradicional do aconchego familiar».66

Estava assim lançado aquilo a que Salazar chamava, em 1932, o «mé-
todo dos pobres»: um ensino barato, tradicional, onde não eram descura-
dos os princípios da doutrina e moral cristãs. A aprendizagem começou a 
valorizar a memorização e a principal questão pedagógica passou a ser a 
disciplina. A palmatória nunca desapareceu das salas de aula. 

De uma penada o governo solucionava dois problemas: reduzia 
bastante as despesas com educação e livrava-se, de forma expedita, 
de  muitos professores a quem o Diário da Manhã chamava camaradas 
primários, substituindo-os por agentes da sua confiança.

Como era de prever, os professores reagiram às afrontas ao seu es-
tatuto. Sentiam-se desprezados na sua dignidade profissional, claramente 
atingida.67 Em 1933 é-lhes negado o direito de associação e, entre 1936-
1942, são encerradas as Escolas do Magistério Primário. Às medidas de 
desvalorização salarial e à menor exigência de qualificações para o exer-
cício da função, deve acrescentar-se a vigilância apertada à sua vida pes-
soal: a partir de 1936, as professoras, para casar, eram obrigadas a pedir 
autorização prévia ao Ministro da Educação Nacional.68

O «método dos pobres» pode ser, ainda hoje, discutível. A verdade é 
que teve sucesso. Em 10 anos – entre 1930 e 1940 – o analfabetismo das 
crianças em idade escolar tinha descido de 73 para 46%. E em 1950 atingia 
os 20%! Dito de outro modo: «Em 20 anos, conseguia-se o que falhara 
nos cem anos anteriores».69 E quanto aos custos deste resultado estamos 
conversados: o regente de um posto escolar custava ao Estado um quarto 
ou um terço do preço de um professor.

A verdade é que apesar das diferentes medidas legislativas adoptadas para 
impulsionar a frequência do ensino primário, «em 1950 Portugal era um país 
com uma elevadíssima taxa de analfabetismo».70 Em meados do século XX 
Portugal encontrava-se numa posição mais desfavorável que a dos países do 

66 Ana Paula Rias, «Os Regentes Escolares», História, Ano XVIII [Nova Série], Nº. 23/24, Agosto/Se-
tembro 1996, p. 64.

67 No jornal República, de 11 de Junho de 1932, pode ler-se: «Indivíduos que não conseguiam 
ser alfaiates, sapateiros, albardeiros [...] podiam ver-se de súbito transformados em professores 
primários, como se isso de ensinar crianças pudesse ser tarefa de ignorantes».

68 Idem, p. 183.
69 Rui Ramos, «O Método dos Pobres [...]», pp-56-57.
70 Medina Carreira, obra citada, p. 13.
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Norte da Europa em meados do século XIX! Era preciso fazer alguma coisa e 
por isso foi lançada, em 1952, uma campanha nacional de adultos. 

Apesar de todos os esforços, segundo o censo de 1991 Portugal ainda 
registava mais de 11% de analfabetos.71 Em 1985 cerca de 17% de portu-
gueses com 15 e mais anos eram analfabetos, valor que aumenta significa-
tivamente para 21% quando consideramos a população feminina em sepa-
rado.72 Se compararmos estes valores com os nossos espaços de referência, 
eles surgem-nos bastante elevados: «A Espanha, por exemplo, passou de 
7% de analfabetos em 1981 para 3% em 1985, enquanto a Grécia desceu 
de 11,7% para 7,7% no mesmo período».73

6. Etapas da construção do edifício escolar

 6.1 Fase de arranque: a ideia e os primeiros passos

A ideia de construir um edifício escolar que albergasse, num mesmo es-
paço físico, os alunos do sexo masculino e feminino, começou a germinar 
muitos anos antes desse sonho se tornar realidade. Pode até dizer-se que 
tal ideia acompanhou no tempo a vontade de expropriar terrenos perten-
centes a António da Silva Ventura.

De facto, em Junho de 1920 os eleitores da freguesia foram convidados 
a dar a sua opinião sobre os terrenos a expropriar, destinados às escolas  
dos dois sexos. Estes terrenos constituíam um prédio situado junto ao lo-
cal onde na altura se fazia a feira dos bois. A consulta fez-se através de 
referendo, que o Presidente José Pinto Belinquete marcou para o dia 10 de 
Outubro de 1920.74

Mas em 1920 o tema da expropriação já tinha barbas, pois arrastava-se 
desde 1911. Nesse ano, a Comissão Paroquial Administrativa tinha real-
mente pedido a expropriação por utilidade pública de todo o terreno em 
causa. O objectivo não era ainda a construção do edifício escolar, mas sim 

ZONA DO TERRENO 
DA ESCOLA 

VAGOS

CANTANHEDE

AVEIRO

OIÃ

71 Idem, ibidem.
72 AA.VV., Exclusão Social: Factores e Tipos e Pobreza em Portugal, Oeiras, Celta Editora, 1992, 

p. 50.
73 Idem, p. 52
74 Alma Popular, 05.10.1920.

Largo das escolas, 1975

Arquivo: José R. F. Braga
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proceder ao alargamento do espaço físico das feiras dos 12 e 29. Em 1914 
aguardava-se ainda a competente autorização ministerial. Com o arrastar 
do tempo, a Junta, decide comprar apenas uma faixa desse terreno [deli-
beração de 5 de Abril de 1914].75

Ao que parece, a decisão da Junta deveria ter sido precedida de referendo, 
conforme estipulava o artigo 147º. do Código Administrativo em vigor na 
altura, o que não aconteceu. As reacções não se fizeram esperar. Os cidadãos 
José Martins da Rosa Graça e Luís Apolónio da Silva interpuseram recurso 
da deliberação de 5 de Abril. Além de invocarem a necessidade do refe-
rendo, consideravam o negócio um «fenomenal escândalo», um verdadeiro 
«assalto ao cofre paroquial», realizado por um «preço elevadíssimo e ainda 
pelas generosas concessões feitas aos vendedores [António da Silva Ventura 
e mulher]».76 E como os tempos eram de guerrilha política permanente, os 
contestatários lembravam estar à frente da Junta de Paróquia «um indivíduo 
[Domingos Ferreira da Silva] que em tempos da monarquia falsificou assina-
turas no livro das actas das sessões, como se averiguou pela sindicância a que 
se procedeu».77 Assim mesmo, tudo escarrapachado em letra de imprensa.

A Junta era acusada de não ter feito constar em acta os benefícios 
concedidos aos vendedores, nem o preço da compra, nem a extensão do 
terreno comprado. Com base em todos estes argumentos, pedia-se a anu-
lação do contrato de compra e venda entretanto celebrado. Como o terreno 
estava armadilhado, a Junta viu-se em palpos de aranha para legalizar a 
escritura do negócio. Assim se chegou a 1920 sem o problema resolvido, 
com prejuízos evidentes para o interesse da freguesia.

Em 1921, com o referendo aprovado e favorável à expropriação78 do 
terreno para as escolas, a documentação ainda não tinha seguido para 
Lisboa. A Junta contraiu um empréstimo de 2 000$00 para ajudar a pagar 
o terreno, dando como garantia ao credor o rendimento da feira. Ficou 
acordado um prazo de 5 anos para amortização da dívida.79

Tudo parecia agora bem encaminhado, mas eis que rebenta um litígio 

75 «Um negócio de compadres», O Democrata, 12.06.1914.
76 Idem, ibidem.
77 Idem, ibidem.
78 Votaram a favor 60 pessoas e 30 contra. Eram só esses os eleitores numa freguesia com mais de 

500 fogos, em resultado das restrições eleitorais impostas pela legislação republicana. Ver O De-
mocrata, 28.01.1928.

79 Ver Acta da sessão extraordinária de 15.02.1921. Livro B para actas das sessões da Junta da Pa-
lhaça [1920-1929].
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entre António da Silva Ventura e a Junta, exactamente entre o vendedor 
e o comprador do terreno para as escolas. António Ventura resolveu abrir 
um portal num terreno seu que confinava com um outro da Junta, sem 
pedir qualquer autorização. Aí, o caldo entornou-se. Em vez do «negócio 
de compadres» - assim chamavam os adversários da Junta à compra do 
terreno – zangaram-se as comadres: a autoridade local resolveu, em bloco, 
proceder contra o infractor, obrigando-o a vedar o portal. Ao mesmo tem-
po, deixou aberta a possibilidade de recurso a um advogado para tratar do 
assunto em tribunal.80

Aquilo que em 1911 era um processo de expropriação amigável trans-
formou-se, com os anos, por força das circunstâncias, em processo de 
expropriação litigioso, requerido pela Junta contra António da Silva Ven-
tura.81 Começava para a freguesia uma nova via-sacra, com discussões 
acaloradas e mais referendos de permeio, até a Junta conseguir, de vez, 
o terreno para as escolas. O debate político, em vez de unir, inquinava as 
relações entre as pessoas. Em 1924 o correspondente local dizia causar-lhe 
«nojo o que aqui se passa dentro da política há cinco anos» e falava de 
«política reles e de baixos conhecimentos», com a Junta a fazer «figura de 
caranguejo».82

Aspecto do edifício já concluído

Arquivo  Museu da Palhaça

80 Acta da sessão extraordinária de 03.05.1921. Livro B [1920-1929].
81 Acta extraordinária de 30.04.1922. Livro B [1920-1929].
82 O Democrata, 15.03.1924
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 6.2 Lugares para a escola: o difícil consenso, ou o povo dividido

À trapalhada da expropriação somaram-se outros problemas. Um de-
les foi a morte de António Ventura. É que o prédio a expropriar, segundo 
carta do advogado da Junta, tinha sido inventariado pelo preço da última 
vistoria – 70 contos. Ora a Junta não queria dar mais de 20 por ele, o que 
levantava alguns problemas morais, nomeadamente a possibilidade de os 
órfãos poderem ser lesados com o negócio.83

Por outro lado, a Junta queria construir o edifício no local da feira 
onde se vendia o gado bovino e suíno. E logo resolveu diminuir os lugares 
dos feirantes.84 Construir uma casa para as escolas no interior do recinto 
era coisa que desagradava a quase todos, por se considerar que o terreno 
existente era já de si acanhado. E desagradava porque qualquer espaço 
da feira era quase intocável e neste caso impróprio, por se entender que 
prejudicava o seu movimento normal e obrigava as crianças a atravessá-lo 
nesses dias, para ter acesso às salas de aula. Por tudo isso, «arrumar para 
ali com o edifício [era] adoptar para divisa a grande caveira de burro que 
tem servido de emblema aos dirigentes da política local».85

É preciso dizer que a população nunca pediu à Junta um edifício esco-
lar de raiz. Apenas desejava uma casa que concentrasse provisoriamente 
as salas de aulas dispersas e fosse menos acanhada do que elas, com me-
lhores condições de luminosidade e arejamento. O local onde grande parte 
da população queria as escolas era um terreno baldio junto à capela Mar-
tins. Aí sim, devia funcionar a escola, pois achavam que era lá «o centro 
da população e área da freguesia». Em alternativa, falava-se num terreno 
mais abaixo, para sul, que correspondia ao quintal de António da Silva 
Ventura.86

 Opinião contrária tinha o presidente Álvaro Marques: queria um lugar 
definitivo para uma escola oficial e não uma casa provisória; almejava por 
um espaço amplo, que concentrasse o edifício escolar, mas também «com 
casa para as sessões da junta e Registo Civil».87

Vendo hoje as coisas com um olhar distanciado, isento das tricas par-

83 Idem, ibidem.
84 Ver deliberação de 23.12.1923.
85 O Democrata, 11.02.1928
86 Idem, ibidem.
87 Manuel de Melo, «Pela Palhaça», O Democrata, 28.01.1928.
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tidárias e de alguns ódios de estimação da época, há que reconhecer a 
visão larga e orientada para o futuro do presidente Álvaro Marques. Na 
altura, porém, as coisas eram bem mais complicadas. Por causa dos ter-
renos a expropriar e da definição do lugar para as escolas, em 1924 a 
Junta estava demissionária, tal era o divórcio com a população.

Álvaro Marques argumentava que o baldio junto à capela Martins não 
podia servir de local de construção por se situar a menos de 200 metros 
do cemitério, o que contrariava a lei vigente, que só permitia que tal 
acontecesse se as instalações fossem definitivas; na resposta, o sempre 
truculento Manuel de Melo acusava o presidente de «vaidade ou caturrice» 
e homem «falho de recursos intelectuais para responder às acusações que 
lhe fazem».88 Enfim: o problema do terreno e do lugar para as escolas era 
um verdadeiro quebra-cabeças para as Juntas da altura.

 6.3 A nova estratégia: o problema chega aos Ministérios

A partir de 1927 assiste-se a uma viragem na condução do problema 
do edifício escolar. A Junta decide romper com o círculo estreito das di-
vergências locais. Se tudo continuava como dantes – terreno por expro-
priar e local por designar – era preciso fazer chegar a situação de impasse 
aos Ministérios. Isto era o reconhecimento de que a Junta, por si só, não 
estava em condições de avançar com o projecto. E a forma de se libertar 
um pouco do garrote que lhe asfixiava as iniciativas era colocar a questão 
a instâncias políticas superiores.

Estava o ano de 1927 a dar os primeiros passos e já o presidente José 
Augusto Ferreira dava conta da situação ao Ministro  da Instrução e Comér-
cio: não existem casas apropriadas e higiénicas para o ensino das crianças; 
foi convocado um referendo aos eleitores, em 1926, para indicação de um 
local para a construção do edifício paroquial, adaptado não só para casas 
de escolas, mas também para Estação Telégrafo Postal; por divergência de 
opiniões não se fez a indicação desse local; as casas de instrução estão «em 
completa ruína», desprezadas pelos seus proprietários «em virtude da exí-
gua renda que recebiam não lhes chegar para as reparações»; finalmente, a 
comissão paroquial, a fim de ser útil «não só à sua freguesia mas também à 

88 Idem, ibidem.
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pátria, porque, da educação e instrução dependem a felicidade dum país», 
oferece para a referida construção a quantia de trinta mil escudos.89 

Esta exposição dava ainda nota do absentismo dos professores e da 
dificuldade em os substituir: «desde Outubro de 1926 apenas esteve aqui 
cerca de 15 dias [...] o professor interino Senhor Luís Gonzaga, e até agora, 
passados três meses, não mais apareceu professor algum».90

Dos trinta contos oferecidos, vinte eram destinados ao edifício escolar 
e dez á estação telégrafo-postal. Por causa das divergências na escolha 
do terreno, a construção não podia ser feita por conta da Junta, que se 
encontrava atada de pés e mãos. José Augusto Ferreira deixava isso bem 
claro: «não sendo feita pelo Ministério da Instrução com o subsídio que a 
Comissão oferece, nunca será feito pela referida Comissão».91

Mesmo com a Junta a oferecer donativos, a resposta tardava. Só passa-
dos oito meses o governo dá sinal de vida, na pessoa do arquitecto-inspec-
tor das construções escolares do Ministério da Instrução. Aceitava-se o 
oferecimento da Junta, mas informava-se que todo o edifício escolar, pelas 
normas vigentes, «deve ficar independente de qualquer edifício e rodeado 
de terreno para recreios».92 O que isto queria dizer, muito abertamente, é 
que o edifício escolar devia funcionar completamente separado do edifício 
dos correios e telégrafos. Além disso, perguntava-se qual a dimensão do 
terreno disponível «para esta Repartição remeter o projecto que melhor 
convenha para esse fim» e pedia-se uma planta topográfica «traçada ape-
nas a lápis, com as indicações precisas e indispensáveis».93

 Sentindo-se apoiada, a comissão administrativa lança então uma nova 
operação de charme: em vez dos 20 contos para o edifício escolar a Junta 
oferece agora 25, um esforço financeiro considerável para a altura. Em 
contrapartida, apenas queria ser «ouvida acerca do local, visto não ter ter-
reno próprio, e desejar [...] fazer o serviço com a máxima urgência».94 

89 Ofício nº. 1, de 21.01.1927, dirigido ao Ministro da Instrução e Comércio e transcrito no Livro H. 
Registo de correspondência expedida [1926].

90 Idem, ibidem.
91 Ofício nº. 2, de 27.01.1927.
92 Ofício da Repartição de Construções Escolares 09.09.1927, transcrito no Livro para registo de cor-

respondência recebida [1926].
93 Idem, ibidem.
94 Ofício nº. 10, de 26.09.1927, dirigido ao Ministro da Instrução e transcrito no  Livro H. Registo de 

correspondência expedida [1926].
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Ainda hoje as casas 
de escola existentes 
para ambos os sexos 
se acham instaladas 
em dois “pardieiros”, 
uma delas mesmo, 
a do sexo feminino, 
a meia dúzia de 
metros do cemitério 
público.

 6.4  O impulso decisivo

Em Junho de 1928, o presidente Álvaro Marques dá a conhecer em 
pormenor,  ao ministro da Instrução Pública, as peripécias que conduzi-
ram ao lento arrastar da construção das novas escolas. Renova a oferta 
de 25 000$00, oferece o terreno necessário e remete a planta do edifício 
a construir. Pelos detalhes que o documento contém, e até pelo impulso 
decisivo que teve no arranque das obras, aqui fica a sua transcrição quase 
na íntegra:

«Nunca esta localidade, apesar de bastante populosa e da sua relativa 
importância comercial e agrícola, conseguiu possuir um edifício escolar 
digno deste nome, onde se pudesse ministrar, em condições razoáveis, a 
instrução elementar às numerosas crianças em idade própria. Ainda hoje 
as casas de escola existentes para ambos os sexos se acham instaladas 
em dois “pardieiros”, uma delas mesmo, a do sexo feminino, a meia dúzia 
de metros do cemitério público. Reconhecendo tão grande inconveniente, 
a Junta desta freguesia, em sua sessão de 12 de Setembro de 1920, de-
liberou adquirir por expropriação um terreno com a superfície de 2 100 
metros quadrados destinado à edificação duma casa de escola para ambos 
os sexos, deliberação confirmada pela respectiva assembleia referendária 
realizada em 10 de Outubro do mesmo ano e legalizada por acórdão do 
Supremo Tribunal Administrativo publicado no Diário do Governo, II 
Série, nº. 28, de 4 de Fevereiro de 1921. Não deseja a actual comissão 
administrativa fazer a história do que se tem passado desde então, para 
que a deliberação tomada não tenha sido levada a efeito [...]. Também a 
actual Comissão Administrativa, tendo conhecimento que vários habi-
tantes da freguesia, entre os quais muitos dos que votaram na assembleia 
referendária [...] se opõem tenazmente agora a que ela seja executada no 
terreno que para esse fim foi comprado pela quantia de 35 000$00 e dese-
jando provar que é apenas o interesse comum que a leva a insistir na cons-
trução do edifício escolar no referido terreno comprado e não propósito 
de contrariar quem quer que seja, convocou todas as pessoas que por-
ventura tivessem conhecimento de outro terreno em melhores condições 
a indicarem-no na presença dos Senhores Administrador do Concelho e 
Inspector do Círculo Escolar, convidados para esse fim. Desta diligência 
efectuada no dia 22 de Maio do corrente ano [1928] nada resultou que 
faça modificar a resolução tomada, porquanto todos os terrenos que, no 
dizer dos descontentes, podiam ser aplicados à construção do edifício, 
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estão situados a redor e a pequena distância do cemitério público».95

Como se vê, o projecto idealizado por Álvaro Marques estava longe de 
agradar a todos. Ele próprio reconhecia a oposição tenaz que lhe moviam 
muitos palhacenses. E de facto era isso que acontecia, com a produção 
de textos que às vezes ultrapassavam os limites do decoro e respeito 
devidos a um Presidente de Junta. Como figura cimeira e rosto visível da 
contestação, emergia o sempre aguerrido Manuel de Melo, que o acusava 
de ter cegado «pela vaidade que lhe domina o pensamento».96 Chamava-
lhe também «obscura criatura», «doido incorrigível», atingindo as raias 
do insulto ao afirmar: «Arre que é estúpido!». E rematava: «O sr. Álvaro 
Marques, como homem público, deu o que tinha a dar. Não serve. Não 
honra a freguesia nem quem o nomeou».97

Por esta altura, em Março de 1928, já se tinha realizado a compra do 
terreno aos filhos de António  Ventura e mulher, entretanto falecidos. 
Manuel da Silva Ventura e Mabília Cerveira da Silva receberam cada um 
17 500$00.98 Apesar de muito contestado, Álvaro Marques não recuava. 
Queria ver transformado o sonho em realidade. As dificuldades – sobre-
tudo as económicas – eram muitas, obrigando-se a um empréstimo de 140 
contos, contraído à Caixa Geral de Depósitos.99

Os que não queriam o edifício escolar no local da feira não desarmavam. 
Em Abril de 1928 lavram um protesto, com 180 assinaturas, dirigido ao 
Governador Civil de Aveiro. À cabeça estavam os nomes de Manuel de Melo, 
Antero Ferreira Caiado e José Martins da Rosa Graça. Insurgiam-se contra os 
actos de «má administração e errada orientação» praticados pela Comissão 
Administrativa. Alegavam que a grande afluência, naquele local, de gado 
bovino e suíno, deixava o espaço «coberto de imundícies [...] um verdadeiro 
atentado contra a saúde das crianças».100  Argumentavam ainda com o facto 
daquela localização do edifício obrigar os alunos a atravessar, duas vezes 
por mês, as ruas «cheias de povo, veículos e gados [...], um perigo para a sua 
segurança e um motivo constante de cuidados para as famílias».101

95 Ofício nº. 20, 21.06.1928, dirigido ao Ministro da Instrução Pública e transcrito no Livro H [...].
96 Manuel de Melo, «Pela Palhaça», O Democrata, 25.02.1928.
97 Idem, 17.03.1928.
98 Acta da sessão ordinária de 22.04.1928. Livro B [1920-1929].
99 Idem, 31.03.1928.
100 O Democrata, 23.06.1928.
101 Idem, ibidem.
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 6.5  O arranque das obras: 10 de Maio de 1930

Em 1929 a Junta compra mais um terreno, desta vez a Camilo Jacinto, 
pela importância de 13 000$00, para «embelezamento e alargamento da 
construção das casas das Escolas».102 Entretanto, o Estado tinha já ofereci-
do a planta do edifício. Na posse dos terrenos indispensáveis para avançar 
com as obras, a Junta manda tirar o caderno de encargos e medições ao 
engenheiro Jaime dos Santos. Era o passo importante para a construção da 
primeira empreitada parcial, de obra de pedreiro. Não havia «fundos para 
mais» e por isso este trabalho não podia exceder os 41 000$00.103

Em 1 de Fevereiro de 1930 são abertas as propostas. Uma de Alberto 
Martins Ventura e a outra de Manuel Ferreira Vicente Júnior, que arrema-
tou as obras pela quantia de 36 900$00.104 As obras começam em 10 de 
Maio de 1930, segundo o projecto-tipo fornecido pela Direcção das Cons-
truções Escolares. Mas logo surge uma contrariedade: o terreno em que 
deviam assentar os alicerces não oferecia a resistência necessária ao peso 
das paredes. Segundo o engenheiro Jaime Francisco dos Santos, o terreno 
era de «natureza compressível». Por isso propunha, para evitar prejuízos 
futuros ao edifício, uma alteração ao sistema de fundações projectado e 
que consistia no seguinte: «redução da profundidade dos alicerces [de 1 
metro para 0,70], alterando-se a espessura prevista [de 0,80 para 0,95]  e 
ainda na introdução de uma lage de cimento armado com 0,60 de largura 
e 0,15 de espessura em todo o perímetro das paredes exteriores».105

Em Novembro de 1930 tinha lugar a vistoria dos trabalhos relativos à 
primeira empreitada. Compareceram no local o presidente Álvaro Marques, o 

O pior é que a ameaça do garrote financeiro apertava cada vez mais. A Junta dedicava 
a esta construção a maior parte das suas receitas. Só que estas eram tão reduzidas que, 
sendo o edifício de tanta urgência, «sem auxílio do Estado só poderá ser concluído 
dentro de dois ou três anos».  

102 Acta de 03.11.19129. Livro de Actas [1929-1939].
103 Acta de 29.12.1929.
104 «Auto de abertura das propostas para a construção do edifício escolar», 01.02.1930. Livro de Actas 

[1929-1939]
105 Sessão ordinária de 01.06.1930
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empreiteiro  Manuel Vicente e Jaime Inácio dos Santos, arquitecto e fiscal da 
obra. Tudo estava em ordem. As alterações previstas – reforço dos alicerces e 
colocação de vigamentos no pavimento do andar – custaram 3 556$40.106

O pior é que a ameaça do garrote financeiro apertava cada vez mais. 
A Junta dedicava a esta construção a maior parte das suas receitas. Só 
que estas eram tão reduzidas que, sendo o edifício de tanta urgência, «sem 
auxílio do Estado só poderá ser concluído dentro de dois ou três anos».107 

Álvaro Marques dava conta ao Ministro da Instrução que a Junta tinha até 
esta data despendido com o edifício a quantia de 78 450$00. E acrescen-
tava que a sua conclusão só seria possível com mais 40 a 50 contos, «os 
quais só poderemos obter dentro de alguns anos».108 Para isso, solicitava 
um subsídio do Estado, pois também já tinha gasto 24 contos com a cons-
trução do edifício para a Estação Telégrafo-Postal.

Apesar destes contratempos as obras não paravam. No final do ano de 
1930 era feita a arrematação da cobertura e beirais do edifício. Concorre-
ram Domingos Ferreira Julião, Amândio Martins e Manuel Ferreira Vicen-
te Júnior, tendo este último arrematado as obras pela quantia mais baixa, 

106 «Auto de vistoria dos trabalhos da primeira empreitada da construção do edifício escolar da 
freguesia da Palhaça», 14.11.1930. Livro E para termos de contratos da Junta da Palhaça [1919]. 
Este livro vai de 28.12.1919 a 18.12.1933.

107 Ofício petição nº. 56,  26.11.1930, dirigido ao Ministro da Instrução. Livro H. Registo de cor-
respondência expedida [1926].

108 Idem, ibidem.

Edifício em construção. 
Fase de acabamentos

Arquivo: Museu da Palhaça
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6 835$00.109 Em Janeiro de 1932 dá-se a arrematação do soalho, alisares, 
guarda-vassouras, fasquiado e portas interiores. O trabalho é novamente 
entregue ao empreiteiro Manuel Vicente, por 11 contos. De fora ficou o 
industrial Jaime Rodrigues, residente em Aveiro.110

Manuel Vicente só não fez o pleno das obras no edifício escolar porque 
perdeu a derradeira arrematação – a dos acabamentos. Das seis propostas 
apresentadas a mais baixa foi a de Manuel Ferreira Tavares, no valor de 
11 943$00.111

A conclusão das obras era tão urgente que a Junta pediu um novo 
subsídio em Março de 1931, desta vez ao Ministro do Comércio. Base-
ando-se no artigo 4º. do Decreto nº. 19502, de 20 de Março desse ano, 
Álvaro Marques propunha a concessão de um subsídio de 30 000$00 para 
concluir os serviços principiados.112 Em 1931 foram criados dois novos 
lugares nas escolas da Palhaça – um para o sexo masculino e o outro para 
o feminino. Lamentavelmente nenhum deles funcionava, por falta de casa. 
O problema só podia ser remediado com a conclusão do edifício novo. A 
Palhaça ficava com 4 professores, o que revela um número apreciável de 
crianças em idade escolar nessa altura.113

Numa visita à Palhaça do inspector escolar e do subdelegado de saúde 
do concelho, para vistoriar o novo edifício, reconheceu-se a urgência em 
pô-lo a funcionar com a maior brevidade. Era preciso encerrar de vez as 
duas casas de ensino existentes, «por não se encontrarem nas condições 
pedagógicas».114 Esses lugares de escola, que Álvaro Marques designava 
por «dois pardieiros», tinham a seguinte localização: a do sexo feminino 
funcionava junto ao cemitério, nas casas que pertenceram a António Cân-
dido; a do sexo masculino situava-se no largo da feira, na casa de Emília 
Daniela – mulher de António Ferreira Julião – e onde hoje reside Carmindo 
Ferreira da Costa. Era no tempo em que as carteiras não chegavam para 
todos e os alunos levavam bancos de casa, para se sentar.

109 «Auto da arrematação da segunda empreitada parcial da cobertura do edifício escolar», 
21.12.1930. Livro E [...].

110 «Auto de arrematação da obra de empreitada a realizar no edifício escolar», 03.01.1932.
111 «Auto de arrematação para a execução dos trabalhos de acabamento do edifício escolar», 

04.04.1932.
112 Ofício nº. 59, de 18.08.1931, dirigido ao Ministro do Comércio. Livro H. Registo de correspon-

dência expedida [1926].
113 Alma Popular, 27.11.1931.
114 Acta da sessão ordinária de 11.09.1932. Livro de Actas [1929-1939].
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Em Outubro de 1932 estavam concluídas as obras do edifício, conside-
rado «o melhor do concelho e um dos melhores do distrito».115 Faltava 
agora apetrechá-lo. A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro oferece  a 
quantia necessária para se adquirir todo o material escolar «para o quarto 
lugar do sexo feminino ultimamente criado».116 Os tempos eram difíceis, 
todos os apoios eram benvindos e não podia haver lugar para esbanjamen-
tos: o inspector-chefe da região escolar do distrito de Aveiro pede para 
se proceder à reparação de todo o mobiliário escolar – carteiras, bancos, 
secretárias e cadeiras – bem como ao seu envernizamento, para ser utili-
zado na nova Escola.117

Em Janeiro de 1933 a Junta solicita a comparticipação do Estado, o 
qual, nos termos do Decreto 21 697, passava a apoiar 50% do custo das 
obras a realizar. O apelo encontrou o eco desejado. A Junta reforça os 
cofres com mais 16 500$00, quantia que vinha mesmo a calhar pois tudo 
tinha que estar pronto em 30 de Junho.118 Só assim era possível programar 
o novo ano lectivo sem sobressaltos.119

Aspecto do edifício já concluído

Arquivo: Museu da Palhaça

115 Alma Popular, 21.10.1932
116 Acta de 25.09.1932.
117 Ver Acta da sessão ordinária de 09.10.1932.
118 «Escolas da Palhaça», Alma Popular, 05.10.1933.
119 Ofício nº. 992, de 25.02.1933, da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Ver Acta 

da sessão ordinária de 12.03.1933.
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 6.6 Inauguração e festejos. O memorável dia 1 de Outubro de 1933

No dia 1 de Outubro de 1933 foi solenemente inaugurado o edifício da 
Escola Primária da Palhaça. Acabavam as escolas dispersas, a funcionar 
em casas particulares arrendadas, sem as desejáveis condições de areja-
mento e luminosidade, sem material didáctico adequado. Cumpria-se o 
sonho delineado por Álvaro Marques. Ele soube rasgar clareiras de pro-
gresso, avançar contra os profetas da desgraça, contornar dificuldades de 
toda a ordem, ignorar os enxovalhos permanentes. Um vencedor em toda 
a linha. A provar que não há vitórias sem luta, nem luta sem sofrimento.

A obra de relevo aí estava, à vista de todos. Construída praticamente a 
expensas da própria Junta. Os festejos eram mais que merecidos: «Pelas 15 
horas, ao som da Portuguesa, executada pela Banda de Música do Trovis-
cal, foi hasteado no novo edifício o Pavilhão Nacional – linda bandeira, 
de grandes dimensões, oferecida pelo sr. Manuel Simões Fabiano Júnior». 
Entre as entidades presentes figurava o governador civil, o inspector esco-
lar e o engenheiro das escolas, além de numerosos convidados.

Um cortejo começa entretanto a organizar-se no largo da feira, onde 
se incluem crianças e professores. Acompanhados pela Banda de Música 
dirigem-se para o edifício prestes a inaugurar. Cortam-se as fitas da praxe, 
com as cores nacionais. Senhoras vestidas à moda do Minho lançavam 

Em cima: algumas individualidades 
presentes no dia da inauguração 
[1 de Outubro de 1933]. 
O presidente Àlvaro Marques é o 
quinto a contar da esquerda

À esquerda: junto dos convidados, 
as professoras Aida de Aguiar 
Ferraz e Angelina Domingues. 

Arquivo: Fernando da Conceição
 01 de Outubro de 1933
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flores sobre o cortejo. A seguir teve lugar uma sessão solene, presidida 
pelo Governador Civil.

Usaram da palavra o dr. França Martins, o inspector escolar Raul Martins 
Leite, Arnaldo Ribeiro, director do Democrata, dr. António de Oliveira, a 
professora Aida de Aguiar Ferraz, o subinspetor Maia Romão, o académico 
José de Carvalho e o Major Gaspar Ferreira, que era o Governador Civil. Os 
discursos variaram entre a apologia da instrução primária, a grandiosidade 
do melhoramento e os justos louvores ao presidente Álvaro Marques.120

No fim dos discursos as entidades convidadas dirigiram-se para outro 
salão, onde foi servido um Porto de Honra. Cá fora, a numerosa assistência 
também tinha direito à festa, apreciando os acordes da Banda do Troviscal. 
As manifestações de regozijo prolongaram-se pela noite dentro, ao som do 
Lucifer-Jazz da Mamarrosa e dos Casacas Vermelhas, da Pocariça.121

Neste ano de 1933 o panorama das escolas do concelho era o seguinte: 
a Palhaça passa a ter o melhor edifício, dotado de 4 amplos salões. Bustos 
andava a construir, a expensas da Junta de Freguesia, um bom edifício 
escolar, há cerca de seis anos, onde aliás já funcionavam duas aulas. 
Mamarrosa tinha já uma casa de escola, mandada construir por António 
Rodrigues Capucho. Oiã tinha edifício próprio, acabado de construir nessa 

120 Idem, ibidem.
121 Idem, ibidem.

Lucifer Jazz [Mamarrosa] que 
actuou nos festejos da inauguração. 
Dois dos seus elementos eram 
da Palhaça: Emitério Fernandes 
[primeiro à esquerda, em pé] e Artur 
Canteiro [baterista].

FONTE: Mamarrosa Milenária de Armor Pires Mota

Na foto à direita,, Porto de Honra: 
Friso de individualidades

Arquivo: fernando da Conceição
 01 de Outubro de 1933
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altura. O lugar da Silveira tinha um edifício em construção. Em Águas 
Boas havia uma comissão encarregada de criar uma casa de escola. Na 
Póvoa do Forno tinha sido inaugurado, há 3 anos, um «Templo de ins-
trução, modesto mas aprazível». Finalmente, em Oliveira do Bairro  tinha 
sido iniciada a construção, há cerca de seis anos, de um edifício escolar «de 
grandes dimensões e linhas elegantes», mas na altura os trabalhos estavam 
parados, com os materiais a degradar-se, «oferecendo a quem passa um 
triste espectáculo, revelador do mais condenável desleixo».122

É curioso notar que, dois anos após a Palhaça ter inaugurado o novo 

122 Severo d’Arialva, «As Escolas do Concelho», Alma Popular, 01.12.1933.

Pormenor de um guardanapo 
utilizado no Porto de Honra

Arquivo: Museu da Palhaça
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edifício das escolas, surja uma proposta para a criação de um posto de en-
sino no Albergue. Álvaro Marques justificava a medida por verificar que 
«a população escolar nesta freguesia é numerosa, não havendo nas escolas 
oficiais lugar suficiente para a comportar e que, a continuar assim, muitas 
crianças teriam de ficar analfabetas».123 Para a regência deste posto de 
ensino indicava-se o nome de Noémia Martins de Almeida.

Parece-nos que esta iniciativa não teria a ver com a sobrelotação das 
novas instalações. Se assim foi, ou a população cresceu muito em pouco 
tempo, ou houve erro de cálculo e falta de visão prospectiva. É mais 
provável que a ideia tivesse em mente poupar as crianças do Albergue a 
caminhadas mais longas. A distância desse lugar às escolas ultrapassava 
os dois quilómetros, obrigando-as a percorrer quatro quilómetros diários, 
em viagens de ida e volta. 

Em 1963 a Junta tenta comprar terreno para uma nova escola com 
duas salas, capaz de servir o Areeiro e o Albergue. Era uma medida que 
se impunha, quer pelo aumento da população escolar - o que obrigava a 
recorrer ao desdobramento - quer pela distância que separa aqueles lu-
gares da escola principal. Para colmatar essa falha, funcionava uma escola 
no Albergue em regime provisório, cujas instalações eram particulares. 

Mas era um lugar acanhado, sem quaisquer condições higiénicas, de 
todo impróprio para o ensino, como denunciava o correspondente local 
do Jornal da Bairrada: «causou-nos pena as condições antipedagógicas e 
anti-higiénicas em que têm que viver as crianças e a sua professora [...]. 
Como solução de emergência compreende-se que até numa casa, que foi 
taberna, se dêem aulas. Mas, há tantos anos?!».124 

Em 1972 este posto beneficiou de uma reparação de recurso, embora isso 
não resolvesse o problema. Não era fácil introduzir adaptações num «casarão» 
que funcionou outrora como mercearia e taberna, onde nem sequer existiam 
sanitários à altura. O problema só foi solucionado de vez com a criação da 
nova escola do Albergue, um edifício de raiz inaugurado em 1977.

Também para a Pedreira, na década de 50, se exigia a criação de um 
posto escolar. Havia alunos mais que suficientes para isso, que percorriam 
diariamente alguns quilómetros, «através de gândaras e expostos ao rigor do 
tempo» e que se deslocavam para duas escolas distintas: a da Palhaça e a de 

123 Acta da sessão ordinária de 24.03.1935. Livro de Actas [1929-1939].
124 Jornal da Bairrada, Ano XXI, nº. 536, 04.12.1971, p. 7. 

Palhaça “vestida” de branco. 
Um olhar através da Escola

Arquivo: Aida Mota Ferreira S. Barbosa
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Escola do Albergue 

Arquivo do autor

Águas-Boas.125 Em 1956 leccionavam 6 professores divididos apenas por 4 
salas. Considerava-se que o ideal seria construir mais 2, de preferência uma 
no Arieiro e outra no Albergue, para servir as crianças destes lugares. 126

Vinte e um anos após a inauguração já o edifício escolar apresentava 
um «estado deplorável», pois até chovia lá dentro.127 Durante esse tempo 
jamais teve qualquer reparação digna desse nome, salvo a colocação de 
vidros nas janelas e portas exteriores. O panorama era desolador: viam-se 
«paredes enegrecidas e com buracos, caixilhos e janelas danificadas, soalho 
a apodrecer e portas a carecer de reparação». Também algum mobiliário se 
encontrava «em péssimo estado de ruína».128

Em 1958 as escolas já apresentavam outro aspecto, com janelas e 
portas pintadas e os buracos nas paredes tapados. Também já havia água 
canalizada e várias torneiras, um «luxo» que tinha desaparecido há longos 
12 anos. O que à data mais se fazia sentir era «a colocação de um relógio e 
de uma sineta, para indicação de entrada e saída dos alunos».129

 Entretanto, a frequência dos alunos era cada vez maior. As salas de 
aula tonavam-se demasiado pequenas para acolher tanta gente. Por isso 
se alvitrava a utilização de uma sala do edifício da Casa do Povo. A falta 
de água potável ajudava a tornar o cenário ainda mais negro.130 No lugar 
do Roque estava mesmo a funcionar um posto escolar improvisado, do 
Curso de Educação de Adultos para ambos os sexos, cuja responsável era 
a regente Maria Helena Martins da Silva.131

As verdadeiras obras de beneficiação do edifício só acontecem em 1971. 
Da velha casa apenas ficaram as paredes mestras. Enquanto decorriam os 
trabalhos de reconstrução, os rapazes tinham aulas num salão da sede da 
Junta e as raparigas nas salas da casa de habitação de Álvaro Loureiro, no 
largo de S. Pedro.132

 125 Idem, Ano V, nº. 107, 07.05.1955, p. 4.
126 Idem, Ano VI, 11.08.1956, p. 8.
127 Idem, Ano IV, nº. 93, 02.10.1954.
128 Idem, Ano VII, nº. 163, 20.07.1957.
129 Idem, Ano VII, nº. 177, 01.02.1958, p. 4.
130 Idem, Ano V, nº. 120, 05.11.1955.
131 Idem, Ano V, nº. 122, 03.12.1955, p. 6. Maria Helena Martins da Silva concluiu os exames para 

a regência de posto escolar no ano de 1954, tendo sido colocada no posto escolar de Amoreira da 
Gândara. O mesmo aconteceu com Ester da Silva Lemos, colocada no posto escolar de Paredes do 
Bairro [ver Jornal da Bairrada, Ano IV, nº. 90, 21.08.1954, p. 2].

 132 Jornal da Bairrada, Ano XXI, nº. 534, 06.11.1971.
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7. Ambiente escolar e sistema de ensino 
à época da inauguração

A conclusão do edifício das Escolas da Palhaça, a sua inauguração, bem 
como o início de funcionamento pleno das aulas, acontecem num momento 
de viragem da política educativa, o qual corresponde à década de 1930. 

Em entrevista a António Ferro, decorria o ano de 1932, Salazar con-
siderava a tarefa de «ensinar toda a gente a ler, escrever e contar» como o 
«degrau essencial para a educação cívica dum povo».133 Por outro lado, a 
tónica nos valores rurais passou a integrar a ideologia oficial. Para Sala-
zar, o que mais interessava a um «filho do campo» não era a ascensão 
social. Isso só lhe traria saudades do «murmúrio das águas de rega» e da 
«sombra dos arvoredos».134

A opção do Estado Novo em matéria de ensino consistiu em valorizar a 
função educativa da escola, deixando para segundo plano a sua finalidade 
instrutiva. A escola passa a ser concebida «mais como instrumento vantajoso 
de doutrinação do que local de aprendizagem para a vida profissional».135 

Em 1937 o ministro da educação nacional - Carneiro Pacheco - com-
pleta as anteriores tentativas de cristianização da escola. O currículo esco-
lar é reduzido e reforça-se a importância da religião no ensino. Mais im-
portante que ensinar o alfabeto era «modelar as almas».136 O desabafo de 
um velho republicano ao jornalista Homem Cristo ilustra bem o ambiente 
da época: «quem diria que num regime, chamado republicano, domine o 
clero, ao ponto de ser preciso ir beijar o anel ao Bispo, D. António Antunes, 
para se abrir a fábrica de cerâmica e outras secções no Loreto ? [...]. Agora 
vai haver Cristos nas escolas primárias e já há liceus com a designação de 
D. João III! Como isto é afrontoso para a consciência!».137 

 Assiste-se também à expansão da rede de ensino. Basta referir que em 
1940-41 havia já mais 2262 escolas do que em 1935-36. E é também nesta 
década que pela primeira vez cresce a alfabetização no grupo de crianças  
em idade escolar.138

133 Entrevista de António Ferro a António de Oliveira Salazar, in Palavras no Tempo [vol.1. Política], 
edição Diário de Notícias/Imprensa-Nacional-Casa da Moeda, s.d., p. 78.

134 Maria Filomena Mónica, «Ensino Primário», in Dicionário de História de Portugal, vol. VIII, p. 638.
135 Medina Carreira, O Estado e a Educação. Cadernos do Público, nº. 7, p. 14.
136 Maria Filomena Mónica, Educação e Sociedade [...] p. 154.
137 Carta de António Dias Pereira a Homem Cristo, Abril de 1937 [espólio Homem Cristo na posse do 

Dr. Mário Gaioso, Aveiro].
138 Rui Ramos, «O Método dos Pobres [...]», p. 60.

Aspecto do edifío escolar 
na década de 90 [século XX]

Arquivo do autor
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A escola dessa época era a das canetas de molhar, com aparos soltos e os 
respectivos tinteiros encaixados nas carteiras; era o tempo da régua ou da 
palmatória, também conhecida por menina dos cinco olhos;139 das canas da 
índia e das orelhas de burro, dos ditados e da tabuada que se aprendia de cor, 
das vezes sem conta que se escreviam os erros e as palavras difíceis; das qua-
tro operações que se faziam sem a preguiça mental de uma calculadora; das 
lousas, com  caixilhos – que se lavavam com sabão –  onde se prendia um fio 
que segurava a esponja. Lousa, aparos, esponja, cadernos e livros, quando os 
havia, era tudo guardado numa saca de linhagem ou pano grosso.

«Usávamos lousa e riscador, caderno de duas linhas para as cópias, canetas de pôr e tirar o aparo. Era 
preciso molhá-lo constantemente no tinteiro da carteira, os dedos andavam cheios de tinta, não havia 
sabão nem pedra-pomes que a tirasse, fazia parte da mão, estava na pele, ainda hoje lhe vejo a cor e lhe 
sinto o cheiro.

Aprendia-se a tabuada a cantar e os verbos à palmatoada. Quem ganhava batia e quem perdia estendia 
a mão. A classe ficava sempre à espera de ver quem é que no fim ia arriar em quem [...]. Eu não gostava 
daquele jogo. De ganhar, sim, mas não de dar palmatoadas nem de as levar. 

Ai de quem, na leitura, comesse a última sílaba, ou de quem, na cópia, borrasse a escrita. Lencastre po-
dia ficar completamente alterado por causa de uma sílaba engolida, uma vírgula mal posta, um erro de 
ortografia, um verbo mal conjugado. Agarrava no desgraçado pelos pés e obrigava-o a conjugar o verbo, 
assim, de cabeça para baixo.

[...] Porque é que uns, poucos, tinham sapatos e outros, a maior parte, não? Perguntei ao professor e ele 
ficou atrapalhado. Perguntei em casa e ficaram incomodados. Fiz muitas vezes essa pergunta. E de cada 
vez que a fazia sentia que estava a fazer uma pergunta inconveniente. Nunca ninguém me respondeu e 
continuo, de certo modo, a perguntar.

Porque ainda sinto o frio da escola. Ainda sinto o cheiro a pobreza, o pouco. Foi sobretudo isso que 
aprendi, além da gramática, das contas, da História Pátria, dos rios, das serras e das linhas de caminho 
de ferro. Aprendi a conjugar os verbos e nunca foi preciso o Professor Lencastre virar-me de cabeça para 
baixo. Mas a quem tenho eu de agarrar pelos pés e bater com a cabeça no chão para que de uma vez por 
todas me digam porque é que uns usavam sapatos e outros não?

E no entanto ficou um certo ritmo, uma certa música. O ritmo do ditado e do riscador a escrever na lousa 
as primeiras letras».
       Manuel Alegre, Alma

139 «Este nome resultava dos cinco orifícios que o sadismo dos pedagogos da época mandava abrir no 
bojo da palmatória, com o fim de tornar mais cáustica e mais agressiva a palmatoada». Prof. Mário 
Silva, «A pedagogia da palmatória e a crise universitária», O Século, Ano 89º., 07.07.1969.

Palmatória, 
também conhecida por 
menina dos cinco olhos
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Era o tempo em que quase todos os alunos andavam descalços. No dia 
do exame as coisas eram um pouco diferentes. Mas só à entrada do edifício 
se calçavam as botas, às vezes emprestadas. Durante o percurso caminha-
vam a pé pela estrada, descalços, segurando as botas pelos atacadores.

8. Os manuais escolares

Os manuais escolares passam a incluir textos alusivos ao ambiente 
bucólico, as folhas dos livros parecem perfumadas com a doce paz dos cam-
pos. O ideário educativo do Estado Novo tem como referência a tradição e 
os valores por ele considerados imutáveis: Deus, Pátria e Família. A escola 
primária devia inculcar nas crianças o amor à pátria pequenina, que era o 
cantinho onde nasceram. O ensino tentava prender o homem à terra, criar 
condições para nela viver e se valorizar. Para conseguir isso, era necessário 
pregar as delícias da vida rural.

 No ano lectivo de 1936-1937 adopta-se o livro único para o ensino 
primário. Apesar das capas serem iguais às dos livros anteriores, os con-
teúdos sofreram alterações. Em vez das despreocupadas cantilenas e dos 
textos de carácter lúdico, aparecem agora narrativas de teor religioso. 
Muitos temas mantiveram-se, mas os textos foram alterados, muitas vezes 
para exaltar valores morais, como o sacrifício e a pobreza. Eis um exem-
plo, a propósito do Natal:

Versão anterior: «faz-se sempre em minha casa uma árvore de Natal. 
A árvore do Natal é enfeitada com os brinquedos que minha mãi compra, 
com velinhas e com fieira. No fim da festa, minha mãi desfaz a árvore, 
distribuindo os brinquedos por mim e pelos meus irmãozinhos».

Alunos descalços na festa do galo 
da escola de Águas Boas (1936)

Do livro: Oliveira do Bairro. Chão de Memórias
Usus e Costumes, de Armor Pires Mota
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1935-1936

A mesma capa para dois 
conteúdos 
distintos 

1936-1937
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Versão de 1936-1937: «Nesse dia nasceu Jesus numas palhinhas hu-
mildes, em Belém. Por que quereria Deus que seu Filho nascesse num 
presépio entre animais e dormisse o seu primeiro soninho numa man-
jedoura? Porque ser humilde é a maior das virtudes!».140 A diferença entre 
os dois textos é notória: a árvore de Natal foi substituída pelo presépio 
cristão e os brinquedos já não aparecem.

O manual escolar era – e sempre foi - uma escolha de textos criterio-
samente seleccionados e por isso reflecte, qualquer que seja o tempo ou 
as circunstâncias em que é produzido, a ideologia dominante da época em 
que é organizado. No caso do Estado Novo, com o livro único a ser con-
trolado expressamente pelo Estado – que o encomendava, aprovava e dizia 
se podia ou não circular – é natural que os textos contidos nos manuais 
escolares se identificassem o mais possível com a cultura e os valores que 
eram caros ao regime.141

A escola não devia funcionar como lugar de mobilidade social. Num 
discurso pronunciado em 22 de Maio de 1935, Salazar não podia ser mais 
explícito a esse respeito: «Oiço muitas vezes dizer aos homens da minha 
aldeia: Gostava que os pequenos soubessem ler para os tirar da enxada. 
E eu gostaria bem mais que eles dissessem: Gostaria que os pequenos 
soubessem ler, para poder tirar melhor rendimento da enxada».142

Aos professores do Estado Novo, sugestivamente denominados «arqui-
tectos da mentalidade portuguesa», era atribuído um papel de agentes do 
poder oficial. Deixaram de ser tolerados os focos de dissidência aberta-
mente assumidos na I República, por se entender que punham em perigo a 
Ordem, a Autoridade e até a própria História. 

Os professores do ensino primário eram os homens em cujas mãos, «para 
além do lar, está entregue a formação mental e moral das gerações».143 
Embora dos mais modestos servidores da Nação, sem estatuto compatível 
com a relevante função social que se lhes atribuía, eram os «modeladores 
do espírito e do carácter das juventudes [...] formadores dessa argila hu-

140 Ver «Manual em Estado Novo», Expresso-Revista, 09.09.2000. Convém lembrar que em 1936 a 
Assembleia Nacional aprovou a seguinte norma: «Em todas as escolas públicas do ensino primário 
infantil e elementar existirá, por detrás e acima da cadeira do professor, um crucifixo, como sím-
bolo da educação cristã, determinada na Constituição».

141 Irene Fialho, «Manuais Escolares no Estado Novo. Educação para a obediência», Jornal de Letras 
[Educação], 08.09.1999.

142 António Nóvoa, «Educação», in Dicionário de História de Portugal, vol. VII, p. 592.
143 Júlio Dantas, «O Professor Primário», O Primeiro de Janeiro, 13.05.1943.

A partir dos anos 60 [século XX]
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mana eminentemente plástica que é a alma de um povo».144 
A legislação sobre os professores passou a referir-se ao vestuário, ao 

modo de ensino e até ao casamento. Um decreto de Novembro de 1936 
refere que o casamento das professoras «não poderá realizar-se sem autori-
zação do Ministro da Educação Nacional». E para se autorizar o casamento 
exigia-se ao pretendente «bom comportamento moral e civil» e também 
rendimentos «em harmonia com os vencimentos da professora».145  

Os professores não eram vistos como uma classe profissional qualquer, 
embora as contrapartidas remuneratória fossem baixas. Exigia-se-lhes 
compostura moral e não podiam assumir atitudes contrárias à ordem so-
cial estabelecida pela Constituição de 1933.

144 Idem, ibidem. Acrescentava Júlio Dantas: «Não conheço função que se revista de tanta digni-
dade, e que, pela força das circunstâncias, ocupe tão singelo lugar na hierarquia dos serviços do 
Estado».

145 «Manual em Estado Novo», Expresso-Revista, 09.09.2000.

Declaração que os professores 
eram obrigados a assinar no acto 
de posse para exercerem funções 
públicas

Arquivo: Fernando da Conceição
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9. No rasto de alguns professores: das origens a 1970

Na impossibilidade de reconstituir na íntegra a lista de todos os profes-
sores – sobretudo os mais antigos – que passaram pela Palhaça desde a cri-
ação do ensino oficial na freguesia, aqui se deixa a referência a alguns deles. 
As datas referidas a seguir ao nome indicam o ano em que pela primeira vez 
esses professores aparecem referenciados nos documentos consultados.

Presbítero Joaquim Rodrigues da Rocha [1857].
José Manuel de Brito [1865].146

Joaquim Rodrigues de Seabra, o «padre mestre» [1868]. É considerado 
o primeiro professor do ensino primário oficial na Palhaça. Vivia na cha-
mada «casa do cemitério», em cujo salão, arrendado à Junta de Paróquia, 
funcionaram durante muitos anos as aulas do sexo feminino. Armor Pires 
Mota, em Mamarrosa Milenária, dá conta da sua existência como profes-
sor já em 1865.

Ana Augusta Dias [1907]. Foi a primeira professora das escolas do sexo 
feminino. Já se encontrava nomeada para essas funções no ano de 1906. 
Aparece referenciada ainda como professora na Palhaça em 1910.

Rodrigo Nunes Calado [1909]. Era ainda professor em 1913. Residia 
em Ouca, passando mais tarde a viver na Palhaça. Aparecem na imprensa 
referências elogiosas ao seu trabalho durante a Monarquia. Com o advento 
da I República, participa activamente na discussão sobre o melhor local 
para as escolas do sexo masculino. Contra a opinião de uma parte da 
freguesia e dos sectores republicanos, que lhe criticam sobretudo os méto-
dos pedagógicos, publica na imprensa textos a defender a continuação das 
escolas no local em que se encontravam – o largo da feira.

Jaime de Oliveira Pinto de Sousa [1915]. Era natural de Oiã.
Modesta Augusta [1916]. Era natural de Aveiro.
Aldina da Conceição Nogueira Calado [1916]. Era natural de Soza.
Aida de Aguiar Ferraz [1933]. Professora das escolas do sexo masculino. 

Nasceu a 26 de Janeiro de 1896, na freguesia de Correlos [concelho de Car-
regal do Sal, distrito de Viseu]. Tirou o curso na Escola Normal de Coimbra, 
em 1916. Foi colocada inicialmente em Belide [freguesia de Anobra, concel-
ho de Condeixa e distrito de Coimbra]. Em Julho de 1920 foi nomeada para 
a Palhaça, onde exerceu funções até se aposentar, no ano de 1956. Casou 

146 Estes dois primeiros professores são mencionados em Armor Pires Mota, Oliveira do Bairro. Chão 
de Memórias, Usos e Costumes, p.170.

Professora
Aida de Aguiar Ferraz
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com Amândio Martins Fernandes em 1952, e residia em Vila Nova.  
Esteve presente e usou da palavra no dia da inauguração do edifício das 

Escolas Primárias. Em Julho de 1956 foi alvo de uma homenagem, numa 
altura em que muitos dos seus alunos eram filhos de pais que também 
tinham passado pelas suas mãos. Formou-se uma comissão, por iniciativa 
dos rapazes da freguesia, quer os residentes quer os que se encontravam 
no estrangeiro, todos os que «devem o benefício da sua educação intelec-
tual à referida Professora».147 Do programa constava: de manhã, Te Deum, 
na igreja paroquial. À tarde, no átrio das escolas, exibição do grupo coral, 
com vários oradores a usar da palavra. No final, um jantar de confrater-
nização. Para abrilhantar a homenagem foram endereçados convites ao 
professorado do concelho, ao Director Escolar e demais entidades.148

Após missa de acção de graças na igreja paroquial, a sessão solene decor-
reu nas instalações escolares, presidida pelo Director Escolar de Aveiro, pro-
fessor Manuel Cardoso Ribeiro. Entre os seus antigos alunos pontificavam o 
padre José Martins Belinquete, Fernando Simões Capão e António Tavares 
Simões Capão. Usaram da palavra Hilário Vieira e António Capão, em nome 
dos antigos alunos, a professora Helena Pinto Gateira em nome dos profes-
sores, além do Presidente da Câmara. Seguiu-se um almoço, no qual usaram 
da palavra o estudante Fernando Simões Capão, o rev. Padre José Martins 
Belinquete e o antigo aluno Alexandre Cláudio Ferreira da Silva.149

Natividade Simões Rodrigues [1933]. Era natural da Taipa, freguesia 
de Requeixo. Após casar estabeleceu residência em Nariz. Leccionou na 
Palhaça durante 12 anos, entre 1933 e 1945.

Angelina Domingues Moreira [1936]. Era natural de Mira.
Maria Silva Peixe [anos 40 do século XX]. Era natural de Ilhavo.
Manuel Caetano da Rosa [anos 40]. Era pai do actual Presidente da As-

sembleia Municipal, Vitor Rosa.
Maria do Carmo Frota [1944]. Natural de Galveias, concelho de Ponte 

de Soure. Iniciou funções docentes na Palhaça no ano lectivo de 1944-45, 
onde se manteve até ao ano lectivo de 1951-52.

Antonieta Miranda Branco [1956]. Reside em Oiã. Viveu vários anos na 
Palhaça, numa das casas do edifício da garagem.

147 Jornal da Bairrada, Ano VI, nº. 137, 30.06.1956, p. 2.
148 Idem, Ano VI, nº. 136, 16.06.1956, p. 6.
149 Ver Correio do Vouga, 28.07.1956.

Professora
Natividade Simões 
Rodrigues
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Raquel Pereira da Rocha [1956]. 
Helena Pinto Gateira [1956].
Natividade Simões Rocha [1956]. Filha de Natividade Simões Rodrigues, 

nasceu em Nariz, freguesia onde reside. Foi professora na Palhaça em 1956. 
Em 1957 transitou para Nariz. Em 1958 voltou de novo à Palhaça. No seu 
trajecto escolar passou por Bustos, Póvoa do Paço e novamente Palhaça, 
no ano lectivo de 1974-1975, desta vez na Telescola. Era professora em 
Nariz quando se aposentou e onde deu aulas durante 29 anos.

Maria José Teiga Martins da Costa [anos 50 do século XX]. Reside em 
Ilhavo.

Maria Helena Martins da Silva [1955]. Regente escolar, natural da Pa-
lhaça. Em 1955 leccionou no Curso de Educação de Adultos, num posto 
escolar improvisado, que se situava no Roque.

Henrique Pinto Basto Esteves [1957]. Filho do major Armando Esteves, 
residia em Águas Boas, na denominada Quinta do Salão. Aí viveu durante 
muitos anos: primeiro com a mãe, Cecília Pinto Basto, e depois «na com-
panhia de uma criada, Maria do Céu, que lhe foi amparo durante muitos 
anos e na morte quase repentina».150 Tirou o curso na Escola Normal de 
Viseu. Desempenhou as funções de professor primário nas escolas de Fer-
mentelos, Oiã, Palhaça e Águas Boas. Era um disciplinador, um homem que 
não transigia em matéria de respeito, exímio na arte de exercitar a reguada. 
Quem não correspondia ao mínimo exigido nos conteúdos escolares corria 
o risco da suprema humilhação: passear com o caderno às costas, pela sala 
das meninas, ou ficar horas a fio à janela, de barrete enfiado, com orelhas 
de burro. E muitos não se livravam de valentes sovas no átrio do recreio. 
Faleceu em 1997, já aposentado, contava 75 anos.151

Maria do Rosário Ribeiro [1957]. Nasceu e reside em Oiã. Tirou o curso 
na Escola do Magistério Primário, em Viseu. Iniciou funções docentes em 
11 de Outubro de 1948, como agregada, em Oliveira do Bairro. Efectivou-
se na Palhaça, decorria o ano de 1957. Foi professora na nossa freguesia 

durante 18 anos. Aposentou-se 
em 1984, altura em que lecciona-
va na Escola Primária de Oiã.

Professor 
Henrique Pinto Basto 
Esteves

 

150 Jornal da Bairrada, 17.07.97.
151 Ver Carlos Braga, «Nas margens da 

memória. Evocação do professor Hen-
rique Pinto Basto Esteves». Jornal da 
Bairrada, 07.08.1997.

Professora
Natividade Simões 
Rocha

Professora 
Maria do Rosário 
Ribeiro

Professora Maria do Rosário e marido, 
com os professores Manuel 
Rodrigues Seabra e Eneida Rocha
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Eneida Paulo da Rocha  [1958]. Reside em Quintãs. Começou a traba-
lhar na Palhaça em 1 de Outubro 1958 e deixou de ministrar o ensino na 
nossa freguesia no ano de 1970.

Aida Mota Ferreira de Sousa Barbosa [1958]. Tirou o curso do Ma-
gistério Primário em Coimbra. Iniciou a actividade lectiva na Palhaça, 
decorria o ano de 1968, onde permaneceu durante 17 anos. Transitou 
para Bustos em 1975, freguesia onde se aposentou em 1993. Durante 
a sua permanência na Palhaça deu aulas durante 8 anos aos alunos 
da Palhaça e Nariz que frequentavam a 5ª e a 6ª classe. Também foi 
professora da Telescola. Reside no lugar de Quinta Nova, freguesia de 
Bustos.

Georgina Maria Pinho de Oliveira [1958]. Regente agregada, natural de 
Ilhavo. Veio ocupar o lugar deixado vago pelo professor Henrique Pinto 
Basto Esteves, para prestação de serviço militar.

Antero Francisco da Maia [1964]. Professor agregado, natural de Fer-
mentelos.

Maria Vera Miranda das Neves [1964]. Professora agregada, de Aguada. 
Veio substituir o professor Antero Francisco da Maia, ausente em Mafra, a 
prestar serviço militar.

Marlene Barros da Silva Lindo Marques [1965]. Nasceu na Pampi-
lhosa, onde actualmente reside. Foi professora na Palhaça nos anos 
lectivos de 1965/1966 e 1966/1967, neste último apenas até ao Natal, 
por entretanto o lugar ter sido extinto. O seu percurso escolar continuou 
no Luso, em Escapães, Romariz, Fonte de Angeão e Pampilhosa, onde 
se aposentou em 1997. Apesar de breve, a sua passagem pela Palhaça 
deixou marcas impressivas que a voragem do tempo não conseguiu apa-

Professora 
Eneida Paulo 
da Rocha

Professora 
Aida Mota Ferreira 
de Sousa Barbosa

Professora 
Marlene Barros da Silva 
Lindo Marques
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gar. Não lhe tendo sido possível arrolar outro material para este trabalho 
– documentos ou fotografias - ousou «recorrer às lembranças que guardo 
desse tempo, recordações muito gratas que conservo religiosamente na 
já “cansada memória” e, sobretudo, no coração...».152 Residiu na nossa 
terra, numa casa situada ao lado da garagem e que pertencia, na al-
tura, a Maria Adelaide Vieira Ribeiro. Nada melhor que deixar falar a 
linguagem dos afectos, em algumas passagens dum depoimento escrito 
que a senhora professora D. Marlene gentilmente redigiu para este tra-
balho: «O corpo docente desta época era: a senhora D. Maria do Rosário 
[Directora da Escola], a Senhora D. Aida, a Senhora D. Eneida, o profes-
sor Valter Seabra Nogueira e eu. Havia ainda uma contínua [senhora 
idosa e doente] mas que mantinha a escola escrupulosamente limpa e 
atraente, apesar de ser um edifício já com longos anos.153 Também fazia 
parte deste grupo o Senhor Padre da Palhaça [Manuel de Oliveira], com 
quem nos reuníamos amiúde, visto ser ele o orientador das lições de 
“Religião e Moral” nesse tempo. De todos eles só tenho que bem-dizer, 
pela experiência transmitida, pela cooperação e boa-vontade e, sobre-
tudo, pela Amizade! Relembro certas efemérides que todos partilhámos 
[...]: o Presépio e Festa de Natal, a Festa do Galo pelo Carnaval, devida à 
generosidade dos pais dos alunos, o Passeio Escola, etc., etc.».

Valter Seabra Nogueira [1965]. É natural de Ancas, onde reside. Tirou 
o curso na Escola do Magistério Primário de Coimbra, em 1963. Iniciou 

152 Agradeço empenhadamente à 
Senhora Professora D. Marlene 
Barros da Silva Lindo Marques 
a redacção e cedência deste de-
poimento escrito, tão afectuoso 
e sentido para os restantes pro-
fessores e para a Palhaça, sem se 
esquecer da dona da casa onde 
residiu [Maria Adelaide Vieira 
Ribeiro] a «muito Estimada e 
Querida Amiga, que nunca es-
quecerei enquanto viver, cuja 
lembrança recordo todos os 
dias».

153 No ano de 1965 o edifício es-
colar estava bastante degradado: 
«A água das chuvas infiltra-se 
com abundância pelas telhas 
ou canos, indo cair em alguns 
compartimentos, danificando 
travejamento e forro, passando 
destes para os soalhos do pri-
meiro andar e rés-do-chão». 
Jornal da Bairrada, Ano XV, nº. 
380, 27.11.1965, p. 4.

Professor
Valter Seabra 
Nogueira

Passeio da Escola [Maio de 1967]
Professor Valter com as 
professoras Maria do Rosário 
e Maria Eduarda Lemos
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Algures em Sever do Vouga. 
A contar da esquerda:
Teresa Santos Pereira, 
Maria do Rosário Ribeiro, 
Manuel Rodrigues Seabra, 
Valter Seabra Nogueira, 
padre Manuel de Oliveira, 
Maria Eduarda Lemos 
e Eneida Paulo da Rocha

Arquivo: Maria do Rosário Ribeiro 

funções docentes na Poutena. A seguir leccionou em Ancas. Foi colocado 
na Palhaça em 1965, onde permaneceu durante 11 anos. Esteve posterior-
mente na Pedralva. Aposentou-se em 1997, altura em que era professor na 
sua terra natal. Na Palhaça, além do ensino primário, foi também professor 
da Telescola [ciclo preparatório] e do Curso Oficial de Adultos.

Manuel Rodrigues Seabra [anos 60 do século XX]. Reside em Samel.
Teresa Santos Pereira [anos 60 do século XX]. Foi professora na Escola 

do Albergue. Natural da Feiteira, é filha de Manuel dos Santos Pereira, que 
foi Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro nas décadas de 
50 e 60 do século XX.

Sara Martins da Rocha [década de 50]. Natural da Palhaça. Foi regente 
escolar no Albergue, durante vários anos. Em 1974 concluiu o Curso do 
Magistério Primário e leccionou na Escola da Palhaça a partir de 1978.

Maria Eduarda Pires de Lemos [1966]. Foi professora na escola mista do 
Albergue. É natural de Fermentelos.

Maria Fernanda Pato Caiado [1967]. Natural da Mamarrosa.
Horácio Martins da Silva Pires [1970]. Natural de Vila Nova, Palhaça. 

Deixou de leccionar na nossa freguesia por ter sido colocado numa das 
escolas do sexo masculino em Aradas. Para o substituir veio do concelho 

Professor
Manuel Rodrigues 
Seabra
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Professora
Sara Martins da Rocha



 174 PALHAÇA    > HISTÓRIA DOS ESPAÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS   [séculos XIX-XX]  >  O ENSINO PRIMÁRIO E O EDIFÍCIO ESCOLAR 175 

de Pombal o professor Joaquim Barreira Fernandes.154

António Lourenço. Foi o último a exercer, na Palhaça, as funções de 
professor do Ensino Doméstico. Como o próprio nome indica, este tipo de 
ensino, exercido por pessoas apetrechadas com um mínimo de qualifi-
cações, era ministrado em casa particular. Preparava os adultos aos exa-
mes finais do 1º. e 2º. grau. Muitos desses adultos, sem as habilitações 
exigidas para obter a carta de condução, foram preparados por ele.

Como nota final refira-se que no dia da abertura do ano escolar era de 
tradição celebrar-se missa, a que normalmente assistiam todos os professores, 
alunos e alguns familiares e catequistas. No final, era servido um lanche.

Resta acrescentar que o ciclo de realizações levado a cabo pelo presidente 
Álvaro Marques só ficou completo em 1941 com a construção da sede da 
Junta de Freguesia.

António Lourenço,
professor do ensino 
doméstico

154 Este professor, «que em poucos meses conquistou a simpatia da nossa gente», deixou a escola 
da Palhaça em 1972, por ter sido colocado no ensino complementar, na Boavista [Leiria]. Foi 
substituído pela professora Eneida Cruz, da freguesia de Aradas [Jornal da Bairrada, Ano XXI, nº. 
540, 29.01.1972, p. 5].

Em cima: alçado principal Sul  
e alçado lateral Nascente da Junta 
de Freguesia da Palhaça
Em baixo: edifício da Junta

Arquivo: Museu da Palhaça
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Duas panorâmicas do largo 
da Escola com o edifício actual
da Junta de Freguesia da Palhaça

Arquivo: Sérgio Braga





V A NOVA IGREJA
  PAROQUIAL

«Telha de igreja, sempre goteja».

 (ditado popular)
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AO BENZER-SE COM A ÁGUA BENTA

«À entrada da igreja, junto à pia da água 
benta, ao molhar a testa»1

Senhor, nesta igreja vou entrando,
Água benta vou tomando,
Para lavar os meus pecados.
Meus pecados ficai aqui
Que eu vou ver Jesus,
Há muito que não O vi.

Pai-Nosso e Avé-Maria.
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1. As origens da Igreja de Vila Nova
 
Há uma narrativa histórica, baseada na tradição oral e até hoje impos-

sível de comprovar com documentos escritos, segundo a qual o lugar de 
Vila Nova, então o mais importante da aldeia, conseguiu a velha igreja 
paroquial dentro dos seus limites por ter vencido o lugar da Tojeira por um 
voto, já que tinha mais uma casa do que este.

À falta de outra explicação mais convincente temos de nos ir con-
tentando com esta. O que se sabe, de fonte segura, é que em 1804 se 
constituiu a paróquia eclesiástica de Vila Nova da Palhaça, ao separar-se 
de Soza.2 Nesse ano existia já a capelinha de S. Pedro, no local onde hoje 
se encontra a igreja de Vila Nova, desconhecendo-se a data da sua cons-
trução.

Durante as invasões francesas, na noite de 10 para 11 de Janeiro de 
1810, a capela foi assaltada pelos soldados de Napoleão. A 13 de Fe-
vereiro desse ano, D. António José Cordeiro, bispo de Aveiro, «ordenava 
preces públicas na Palhaça e em toda a Diocese, pelo roubo sacrílego e 
profanação do sacrário».3 Já no início do século XX, em 1906, a igreja 
seria de novo assaltada, com os ladrões a arrombarem a porta travessa e a 
entrarem no interior do templo. Diz a notícia que a igreja ficou interdita, 
«não se podendo, por isso, ali dizer missa enquanto não for novamente 
benzida».4

Numa lápide colocada na parede norte da capela-mor pode ler-se 
que foi precisamente em 1804 que a Palhaça foi desanexada da matriz 
de Soza. Criada então a freguesia, o problema da igreja veio por arrasto, 
pois as dimensões acanhadas da capela de S. Pedro, erigida entretanto em 
igreja matriz, não serviam os interesses religiosos da paróquia.

Para resolver o problema optou-se pela solução mais fácil, que con-
sistiu em aumentar o corpo da capela primitiva. Isso aconteceu no ano de 
1831, o que quer dizer que a hoje designada igreja velha não é mais do que 

 1 Dito por Armando Rato, antes de pronunciar a oração. Recolha feita por Paulo Pereira de Car-
valho.

 2 Segundo o Livro de Registo dos Baptizados da freguesia de Soza [1796-1844], foi a partir de 26 
de Agosto de 1804 que começaram a ser feitos na Palhaça os baptizados. E na capa desse livro se 
diz também que os assentos da Palhaça anteriores a 1804 «existem na freguesia de Soza até folhas 
100». Ver Manuel Simões Alberto, obra citada, p. 66.

3 João Gonçalves Gaspar, A Diocese de Aveiro. Subsídios para a sua História, Edição da Cúria Dioce-
sana de Aveiro, 1964, p. 96.

4 O Nauta, 08.11.1906.



 >  A NOVA IGREJA PAROQUIAL 181 

«um produto de sucessivas transformações daquela».5 O dinheiro para essa 
construção e para a torre foi conseguido com a venda de parte dos bens 
doados por Manuel de Oliveira e com a contribuição dos moradores, que 
assumiram sempre um papel decisivo, como veremos adiante, no apoio a 
iniciativas de índole religiosa na freguesia. Nessa torre – que acabaria por 
ruir em 1914 e seria reconstruída dois anos depois - foi colocado um reló-
gio, construído na Palhaça por Bártolo José de Melo, e dois sinos, a que ele 
dava corda e fazia os consertos necessários.6

Em 1837 é lançada a primeira pedra para a continuação da capela-mor. 
As primeiras grandes reparações nesta igreja têm lugar no ano de 1855. As 
obras só acabaram quatro anos depois, em 1859, e consistiram em «dourar 
os altares laterais e a sanefa do Arco Cruzeiro».7

O que é certo é que uma igreja construída a partir de uma capela dificil-

 5 Padre Manuel de Oliveira, «As duas Igrejas da Palhaça», Jornal da Bairrada. Ano VII, nº. 165, 
17.08.1957, pp.  1 e 4. A capelinha de S. Pedro, situada no local  ocupado pela capela-mor da igreja 
de Vila Nova, «foi absorvida por esta». Manuel Simões Alberto, obra citada, p. 69.

 6 Manuel Simões Alberto, obra citada, pp. 85-86.
 7 Idem, p. 70.

Dois aspectos actuais da Igreja 
de Vila Nova

Arquivo do autor
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 8 P. Manuel de Oliveira, artigo citado, p. 4.
 9 Manuel Ferreira Rebolo, «Junta de Freguesia da Palhaça», Jornal da Bairrada, Ano VII, nº. 165, 

17.08.1957.
10 P. Manuel de Oliveira, artigo citado.

mente poderia redundar numa construção estética e arquitectonicamente 
equilibrada. De uma capela primitiva bem proporcionada «chegou-se a 
uma igreja sem estética e sem comodidade», por mais reparações que se lhe 
tenham feito. Segundo a opinião do padre Manuel de Oliveira, a igreja de 
Vila Nova era de tal modo desproporcionada que «para seis metros e vinte 
centímetros de largura há um comprimento de vinte e oito metros».8

As últimas grandes reparações levadas a cabo pela Junta de Freguesia, 
que antecederam o início das obras da nova igreja paroquial, aconteceram 
nos anos de 1948, 1949 e 1950. Os subsídios concedidos tinham em vista, 
além dos melhoramentos que se mostravam necessários, também a cons-
trução de um salão paroquial.9 E assim chegou até aos dias de hoje, tal 
como a conhecemos, a igreja de Vila Nova, com a tal excepção da torre a 
que já aludimos, que tinha desabado em 1914.

2. Da necessidade de uma nova igreja

Para lá das objecções iniciais, de natureza arquitectónica, que se levan-
tavam à igreja primitiva, o varar dos anos trouxe consigo outro tipo de 
problemas. Um deles tem a ver com o crescimento da Palhaça para poente, 
o que tornou  a velha igreja cada vez mais periférica em relação aos novos 
lugares da freguesia.

Na verdade, os limites da freguesia de Oiã chegavam às portas de Vila 
Nova, a pouco mais de quinhentos metros da igreja primitiva. Assim sendo, 
o crescimento físico tinha que dar-se para poente. Com o correr do tempo, 
a rua que liga a igreja ao largo de S. Pedro foi-se enchendo de novas casas, 
surgindo também com pujança os lugares do Areeiro e do Albergue. 

Perante esta nova realidade, não admira que em finais do século XIX 
se volte a falar no problema da igreja. Um problema que não era apenas 
o ser acanhada face ao crescimento populacional, mas também o de ter 
perdido a centralidade e não ter «condições decentes para a boa celebração 
dos actos do culto».10 Interior da igreja de Vila Nova

Arquivo: Museu da Palhaça 
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 2.1 Um sonho tantas vezes adiado

Uma vez reconhecidas e interiorizadas pela população as evidentes 
limitações da igreja de Vila Nova, não deixaram de surgir iniciativas, ou 
de se riscar sugestões para a construção de um novo local de culto. Sonhos 
tantas vezes desfeitos, outras tantas tombados no chão duro das dificul-
dades e incompreensões. Um moínho permanente de desilusão, de desafios 
renovados e sempre acesos, até se poder ter o fruto maduro que a todos 
apetecia. Porque nunca se desistiu, isso não, de dar asas ao desejo...

O toque de partida terá sido dado por um dos antepassados da família 
Capão, do Areeiro. Além dum terreno situado em frente da sua casa, che-
gou a oferecer assentamento e material suficiente para cobrir a nova igre-
ja. Como contrapartida, teria exigido do povo «o trabalho na edificação e 
os carretos dos materiais necessários».11

Não se sabe bem porquê – se calhar a ideia não agradava às gentes 
de Vila Nova, que receavam perder influência com a deslocação do local 
de culto para outro espaço da freguesia... - mas o certo é que toda essa 
generosidade não foi aproveitada. A reacção deste benemérito não se fez 
esperar: mandou construir, no Areeiro e em propriedade sua, a capela de 
Nossa Senhora do Rosário, a que o povo chama capela das Capoas.12 En-
riqueceu-a com as alfaias necessárias ao culto, manteve durante anos um 
capelão privativo e chegou mesmo a alcançar, da Santa Sé, o privilégio de 
conservar permanentemente o Santíssimo Sacramento no referido templo. 
A capela foi aberta ao culto em 1891 e ainda hoje existe.

Entre 10 de Novembro de 1893 e 5 de Maio de 1894, período em que 
decorreram obras de remodelação na então igreja matriz, esta capela viria 
a funcionar como igreja paroquial. E hoje lá continua, como um farol a 
iluminar ainda a nobre intenção do seu fundador.13 

Gorada esta iniciativa, um outro palhacense do Areeiro, ligado à famí-
lia Martins e que também se mostrava sensível ao problema da igreja, 
resolve manter acesa a chama: compra terreno e casas situadas a norte do 
cemitério, para as doar e aí se construir o novo templo. Mais uma vez os 

11 António Capão, «Memórias da Palhaça» [...], p. 24.
12 Assim designada por «durante certa altura da vida familiar serem duas mulheres que orientaram 

os negócios da casa». António Capão, «Memórias da Palhaça» [...], p. 22.
13 Estamos a seguir de perto Padre Manuel de Oliveira, artigo citado; ver também, para estas inicia-

tivas que antecederam no tempo a construção da nova igreja, Manuel Simões Alberto, obra citada, 
pp. 103-104; António Capão, «Memórias da Palhaça» [...], pp. 17 e 22-25.

Capela de Nossa Senhora do Rosário

 Foto: Sérgio Braga
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ventos não corriam de feição e o sonho não passou disso mesmo, morrendo 
o doador sem se cumprir o desejo de ver erguer-se nos seus terrenos a tão 
almejada igreja. Em vez dela, para assinalar a intenção, uma pequena cape-
la nasceu «no gaveto formado por um dos vértices do terreno baldio que a 
Junta possuía no Arieiro [...] conhecida por capelinha das Martinsas».14

Embora nunca se tenha deixado de pensar na nova igreja, só em 1943 
a esperança volta a crescer. O padre Manuel Nunes15 promove uma grande 
reunião com o povo da freguesia. Sentindo-se apoiado, resolve dar novos 
passos para a dita construção. Queriam voar alto, mas as asas de granito 
das dificuldades não deixaram que o sonho passasse disso mesmo.

É já com o padre Manuel de Oliveira à frente dos destinos da paróquia que 
nova tentativa se faz, corria o ano de 1947. Chegou a criar-se uma comissão 
pró-construção encarregada de consultar todos os chefes de família, para se 
saber em concreto quanto é que cada um podia dar para o avanço das obras. 
Quem quisesse apoiar comprometia-se a liquidar o total do valor subscrito 
até ao ano de 1950. Os resultados não terão sido animadores. Sobreveio 
nova desilusão e as coisas pareciam irremediavelmente perdidas.

14 Manuel Simões Alberto, obra citada, p. 104.
15 Substituiu o padre José Martins, natural da Palhaça, e que aqui foi pároco durante cerca de 30 

anos, cessando funções em 6 de Setembro de 1941. O padre Manuel Nunes era natural de Ilhavo. 
Foi pároco na Palhaça desde 6 de Setembro de 1941 até 14 de Janeiro de 1947. Foi ordenado 
sacerdote a 15 de Agosto de 1941, na igreja paroquial de Águeda [ver P. José Martins Belinquete, 
«Alguns aspectos da vida religiosa da freguesia da Palhaça ao longo da sua história», p. 38].

Capela das Martinsas

 Arquivo do autor

Subscrição 
de donativos
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O nosso pároco não disfarçava mais este revés e era com laivos de 
alguma amargura que confessava o que lhe ia na alma: «tendo as autori-
dades locais ao tempo contra nós, abandonou-se totalmente o sonho da 
nova igreja, e lançou-se ombros à reforma completa da velha, para que 
nem tudo se perdesse».16 Manuel Simões Alberto é um pouco mais explíci-
to, ao levantar o véu das dificuldades sentidas pelo nosso prior: «Questões 
de política local e mesmo concelhia, aquelas questões mesquinhas que 
nada resolvem e fazem soçobrar as melhores boas vontades postas ao 
serviço da comunidade, fizeram gorar o projecto».17 E assim rolaram os 
anos, arrastados e penosos, sem uma nesga de criatividade que pudesse 
consentir a esperança.

Em 1955 um grupo de indivíduos percorreu a localidade, na recolha de 
assinaturas, a fim de se construir a nova igreja. O colaborador do Jornal 
da Bairrada é que não acreditava muito na bondade da iniciativa. Dizia 
que a ideia, que já vinha de longe, «parece não ter realização, dadas as 
enormes despesas que isso acarreta e a actual igreja se encontrar muito 
bem arranjada, embora não possua as dimensões que o movimento de fiéis 
exige e não se encontre no centro da freguesia».18 Em 1956 a campanha 
não tinha esmorecido, pois em Dezembro foi feito outro peditório. O Cor-
reio do Vouga informava que o novo edifício iria situr-se junto à estrada 
nacional nº. 335, não longe do cemitério.19

A este lento despertar para o arranque da nova igreja não deve ser 
alheio o facto de Bustos, na mesma altura, estar a desenvolver também 
uma campanha de obtenção de fundos com o mesmo objectivo. As ha-
bituais rivalidades entre as duas freguesias tiveram um efeito benéfico, 
pois mexeram com o brio dos palhacenses. Na freguesia vizinha o apelo 
aos emigrantes para o envio das primeiras ofertas era insistente: «Dólares, 
bolívares, cruzeiros, angolares, tudo se troca em escudos». O movimento 
estava em marcha e só deveria terminar «quando tocarem festivamente os 
sinos no novo edifício».20 Era dos emigrantes que se esperava o contributo 
decisivo, a maior fatia do bolo das ofertas para a construção da igreja de 
Bustos: «Atenção emigrantes da Venezuela, do Canadá, da América do 

16 P. Manuel de Oliveira, artigo citado.
17 Manuel Simões Alberto, obra citada, p. 104.

18 Jornal da Bairrada, Ano V, nº. 108, 21.05.1955, p. 6.

19 Correio do Vouga, 03.11.1956.

20 Idem, nº. 109, 04.06.1955, p. 3.
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Norte, do Brasil e da África Portuguesa! Soou a hora [...]! O livro dos do-
nativos tem as suas páginas à espera».21

O despique entre as duas freguesias foi renhido, mas a Palhaça acabou por 
ganhar a corrida. A nova igreja foi sagrada em 15 de Agosto de 1964. A popu-
lação de Bustos teve que esperar mais alguns meses para festejar a sagração 
da sua nova igreja, o que aconteceu no dia 8 de Dezembro do mesmo ano.

Não se pense que a falta de uma igreja mais condizente com as realidades 
da freguesia serviu de pretexto para abrandar o fervor religioso ou tolher as 
iniciativas locais. Antes pelo contrário. As manifestações de fé religiosa acon-
teciam com regularidade. Em 31 de Julho de 1955 a Palhaça comemorou o Dia 
Regional da Juventude Agrária Católica Feminina. Estiveram presentes cerca 
de 100 raparigas, em representação de sete freguesias da região bairradina.22

Uma outra prática habitual era a entrada na Palhaça da imagem pere-
grina de Nossa Senhora de Fátima. Vinha de Nariz, ficava cá por uns dias e 
depois transitava para Oiã. Durante a permanência da imagem na Palhaça 
havia cerimónias religiosas em honra da Virgem - pregações, procissão 
das velas - que andava de freguesia em freguesia, em verdadeira digressão 
pela diocese de Aveiro.23

No dia seguinte à chegada da imagem havia missa campal, celebrada no 
largo de S. Pedro, que nessas ocasiões se mostrava «ricamente atapetado de 
flores». Os fiéis concentravam-se no largo da feira em grande número, mui-
tos deles vindos de freguesias vizinhas. Depois da missa realizava-se uma 
procissão até à igreja matriz. A presença do Bispo de Aveiro nestas mani-
festações de fé ajudava a conferir ao evento uma maior solenidade.24

Havia, aliás, dois tipos de peregrinações. Uma regional, pelos lugares 
das freguesias de Oiã, Palhaça, Bustos e Troviscal, que era feita por ini-
ciativa dos párocos e com a aprovação e bênção do Arcebispo-Bispo de 
Aveiro; a outra, de âmbito mais vasto, levava a imagem a todas as fregue-
sias da diocese, «com a demora de um dia em cada uma». Terminava em 
Aveiro, na Catedral e no Seminário, onde era depositada a imagem.25

Uma outra prática 
habitual era 
a entrada na Palhaça 
da imagem peregrina 
de Nossa Senhora de 
Fátima. Vinha de 
Nariz, ficava cá por 
uns dias e depois 
transitava para Oiã. 
Durante a 
permanência da 
imagem na Palhaça 
havia cerimónias 
religiosas em honra 
da Virgem - prega-
ções, procissão das 
velas - que andava de 
freguesia em fregue-
sia, em verdadeira 
digressão pela 
diocese de Aveiro.

21 Idem, nº. 160, 08.06.1957, p. 5.
22 De manhã houve missa, rezada pelo padre José Martins Belinquete. No fim das cerimónias as 

raparigas foram lanchar para um pinhal, junto da fonte de S. Domingos. O padre José Belinquete 
viria a ocupar em Aveiro, neste ano de 1955, o lugar de secretário da Obra das Vocações e da 
Catequese. Ver Jornal da Bairrada, Ano V, nº. 115, 27.08.1955, p. 9.

23 Idem, nº. 178, 15.02.1958, p. 7.
24 Idem, nº. 7, 12.05.1951.
25 Ver João Gonçalves Gaspar, obra citada, p. 533.
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Outra iniciativa religiosa de grande animação na época eram os tradi-
cionais festejos do Ladário, em honra do Mártir S. Sebastião e de Nossa 
Senhora da Memória. Faziam convergir para a Palhaça grande número de 
pessoas, atraídas pela imponência das celebrações. Festa religiosa comple-
mentada com a diversão profana, com bandas de música, orquestras de 
Zés Pereiras e ranchos folclóricos.

Como se vê, o dinamismo e o espírito de iniciativa pautavam a vida 
religiosa da freguesia. Outra coisa não seria de esperar de um povo com 
tradições acentuadamente religiosas e católicas. E foi assim que, ainda 
antes de se iniciarem as obras da nova igreja, uma comissão entendeu 
homenagear o seu pároco. Essa homenagem aconteceu no dia 23 de 
Outubro de 1955 e pretendeu «testemunhar pública e solenemente a 
nossa gratidão ao pastor zelosíssimo que há quase nove anos se vem 
dedicando totalmente ao povo desta terra».26 Entre os serviços presta-
dos à paróquia incluía-se também o trabalho desempenhado pelo padre 
Manuel de Oliveira na qualidade de Secretário e escrivão da Junta de 
Freguesia.

A homenagem começou com uma missa solene em acção de graças. 
No salão nobre da Junta de Freguesia o professor Manuel Martins Belin-
quete fez a apresentação do homenageado, a que se seguiu o descerra-
mento do seu retrato por Álvaro Marques. A segunda parte do programa 
desenrolou-se nas instalações da Casa do Povo. Na mesa de honra, além 
do homenageado, estavam Álvaro Marques, o vice-presidente da Câmara 
Municipal de Oliveira do Bairro, Manuel de Sousa, e a professora Aida de 
Aguiar Ferraz.

Abriu a sessão Fernando Rebolo, estudante de medicina; em nome dos 
católicos usou da palavra o padre José Martins Belinquete; em nome dos 
lavradores, Manuel Simões da Silva; em nome das crianças a professora 
Aida de Aguiar Ferraz; em nome dos estudantes o dr. António Simões 
Capão e por fim o representante da Câmara Municipal. O homenageado 
agradeceu, afirmando que «enquanto estiver à testa dos destinos da nossa 
paróquia, o bom povo da Palhaça poderá contar com o seu pulso mais 
firme».27 O ambiente de festa foi animado com o grupo coral da freguesia, 
regido pelo professor Manuel Belinquete.

26 Jornal da Bairrada, nº. 118, 08.10.1955, p. 5
27 Idem, nº. 120, 05.11.1955, p. 9.
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 2.2  1955: a pedrada no charco 

As coisas mudaram de feição no ano de 1955, num daqueles acasos que 
ajudam tantas vezes a mudar o rumo dos acontecimentos. Decorria o mês 
de Novembro. Numa tarde de sol de inverno, a Palhaça recebe a visita do 
Bispo Auxiliar da Diocese e do Director da Junta Autónoma de Estradas. 
Vinham estudar o corte do adro da igreja de Vila Nova, para se poder alar-
gar a rua «que naquele local tinha um acentuado estrangulamento».28

O momento mágico, que marca a viragem decisiva na construção da 
nova igreja, é assim descrito pelo padre Manuel de Oliveira: «Falando-se 
da nova, diz o Sr. Bispo: - Tente fazê-la; não gaste mais um centavo nesta. 
E, ao nosso desalento, pelas tentativas frustradas, responde o Sr. Director: 
- Tente mais uma vez...».29

O nosso pároco, com o dinamismo e a energia que todos lhe reco-
nhecem, não hesitou. Aceitou o repto e jurou tornar realidade o sonho an-
tigo. Mesmo sabendo que a caminhada era difícil, duro o calvário das pre-
ocupações, desalentos e noites mal dormidas, das incompreensões «deste 
ou daquele que tinha obrigação de também carregar com a cruz».30

Em 18 de Agosto de 1957 é lançada a primeira pedra. A grande cons-
trução surgia da terra, praticamente no centro da freguesia, a dois passos 
do largo de S. Pedro, «pertinho dos nossos mortos, para melhor por eles 
rezarmos».31 E o pároco que ousou um dia sonhar e vencer pedia a co-
laboração de todos, imbuído de verdadeiro espírito ecuménico: que todos, 
residentes ou emigrantes, «de fé católica ou não, ajudem esta grande obra, 
que deve ser na Palhaça a obra do século XX».32

No dia 24 de Setembro chegou a primeira camioneta de areia para as 
obras da nova igreja. Existe desse momento uma recordação simbólica: 
é um pequeno frasco que foi cheio com essa areia e que tem colado um 
rótulo identificativo da data.33 As obras começaram efectivamente em 15 
de Novembro de 1957.

28 Manuel Simões Alberto, obra citada, p. 105.
29 P. Manuel de Oliveira, artigo citado.
30 Idem, ibidem.
31 Idem, ibidem.
32 Idem, ibidem.
33 Agradeço ao Padre José Augusto esta informação, a par de outras, bem como a disponibilidade 

demonstrada para consultar alguns documentos relativos à construção da igreja.

O momento mágico, 
que marca a viragem 
decisiva na constru-
ção da nova igreja, é 
assim descrito pelo 
padre Manuel de 
Oliveira: «Falando-se 
da nova, diz o Sr. 
Bispo: - Tente fazê-la; 
não gaste mais um 
centavo nesta. 
E, ao nosso desalento, 
pelas tentativas frus-
tradas, responde o Sr. 
Director: - Tente mais 
uma vez...»



 188 PALHAÇA    > HISTÓRIA DOS ESPAÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS   [séculos XIX-XX]  >  A NOVA IGREJA PAROQUIAL 189 

A nova igreja não era apenas uma necessidade religiosa, mas também 
social. Por isso o padre Manuel de Oliveira entendia que todo o povo devia 
colaborar activamente na sua construção, pois a realização plena de uma 
comunidade requer que cada um dos seus membros  empregue todos os 
esforços para alcançar o bem comum.

Ultrapassada a fase do marasmo era preciso cumprir o sonho, dar asas 
ao entusiasmo reinante. A circunstância de alguns terem deixado para se-
gundo plano os seus deveres religiosos não era, para ele, razão suficiente 
para não ajudar, a ninguém devia servir de pretexto para uma escusa. Mais 
do que apoiar a igreja, o contributo de cada um significava o empurrão 
decisivo para o engrandecimento e progresso da Palhaça.

3. Um carrocel de iniciativas

A necessidade duma igreja nova num ponto mais central da freguesia, e 
também com maiores dimensões e comodidades para nela se realizarem os 
actos do culto, funcionou como toque a reunir para todos os palhacenses. 
Mais do que nunca era preciso cumprir o velho provérbio segundo o qual 
a união faz a força. As boas vontades apareceram desde a primeira hora, o 
mesmo é dizer o dinheiro, o entusiasmo e as iniciativas. Além das compar-
ticipações do Estado, preciosas mas sempre demoradas, tudo servia para 
angariar fundos para a nova igreja, mesmo antes das obras começarem: 
sementeiras gratuitas, rifas e representações cénicas.

Era preciso contornar o fácil e cómodo hábito de ficar à espera que o 
Estado resolva todos os problemas. E como as terras pertencem aos que 
nelas têm as suas vidas e constroem os seus lares, era a esses, sem ex-
cepção, que o padre Manuel de Oliveira se dirigia, na certeza de que «o 
amor às coisas locais deve sobrepor-se à anacrónica teoria segundo a qual 
o Estado tem obrigação de apoiar tudo e todos».34 O forte apelo bairrista 
foi seguido. Todos por um e um por todos. A imaginação e a boa vontade 
fizeram o resto. Aqui se deixam as iniciativas mais importantes:

a) Peças de teatro
«Os humildes da Palhaça», um grupo de rapazes e raparigas, levou à cena, 

34 Jornal da Bairrada, Ano VII, nº. 172, 23.11.1957, p. 6.
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nos dias 21 e 22 de Abril de 1957, no salão da Junta de Freguesia, a tragédia 
Inês de Castro, de Júlio Dantas, adaptada da Castro de António Ferreira. A 
peça, como se sabe, evoca o amor fatal de Pedro e Inês, o assassínio brutal 
desta e a vingança não menos sangrenta de Pedro. Trata da exaltação do 
amor para além da morte, da fatalidade e da ausência do outro, da saudade, 
um sentimento que define e caracteriza a «alma portguesa».

O ensaiador foi António Ferreira Julião. No desempenho dos vários 
papéis estiveram José do Nascimento [D. Afonso IV], Fausto Rodrigues 
[Infante D. Pedro], Fernando da Conceição [Aio], Marcelino dos Reis [Coe-
lho], Gracinda Marques [Inês], Maria R. Fernandes [1ª. Donzela] e Maria S. 
Julião [Ama]. A adesão do público foi grande, pois o salão estava repleto 
nas duas representações.35

No início do ano de 1962 António Ferreira Julião levou à cena a peça 
Volta ao Lar, representada três vezes no salão da Junta de Freguesia. Con-
seguiu-se também a vinda à Palhaça de um grupo de amadores de Ilhavo, 
por influência do ensaiador, que nessa terra exercia funções de industrial 
de relojoaria.36

O «Grupo Pró-Igreja da Palhaça», orientado por Manuel Simões da 
Silva levou à cena, no dia 2 de Junho de 1957, o drama em 3 actos João, o 
Corta Mar, de António Correia de Oliveira, a que se seguiu um espectáculo 

35 Ver M. F. B. [Mário Ferreira Bacalhau], «Vai ser construída a nova Igreja da Palhaça», Jornal da 
Bairrada, Ano VII, nº. 158, 11.05.1957, p. 1.

36 Idem, nº. 281, 10.02.1962, p. 3.

“Os Humildes da Palhaça” que inter-
pretaram a tragédia  “Inês 
de Castro”

Arquivo: Museu da Palhaça
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de variedades. Este grupo efectuou a seguir mais dois espectáculos, em 
Barrô e Aradas, para obter fundos para as obras da igreja que nesta data 
ainda não tinham sido iniciadas.37

O «Grupo Companheiros da Alegria», da Gafanha do Carmo, levou à 
cena em Janeiro de 1959 o drama em 4 actos A Tosca.

Também o grupo de Amadores «Aveiro em Festa» produziu em 1958 um 
espectáculo de variedades no salão da Junta em benefício da nova igreja.

b) Campanha do Vinho – foi a comissão executiva das obras que lançou 
esta iniciativa. Cada lavrador, conforme as suas posses, fazia entrega de 
um porção de vinho, que era armazenado para poder ser vendido na me-
lhor oportunidade. A iniciativa, bem acolhida pelo povo da freguesia, deu 
excelentes resultados, pois as ofertas entregues eram avultadas.38

c) Campanha das cartas – foi mais uma iniciativa lançada pela 
comissão executiva das obras no início do ano de 1958. Consistiu no en-
vio de cartas a várias firmas que abasteciam o comércio e a indústria local 
e ainda a várias pessoas conhecidas e residentes fora da Palhaça. Entre 
muitas colaborações, destacou-se a Empresa de Cimentos de Leiria, que 
acabou por fornecer o cimento para as obras com descontos apreciáveis.39 
Assim se estendeu a rede de solidariedade para lá dos limites da própria 
freguesia, num apelo aos que fora da Palhaça se ligavam a ela por laços 
profissionais ou de mera afectividade.

37 Idem, nº. 161, 22.06.1957, p. 5.
38 Idem, nº. 168, 28.09.1957, p. 5.
39 Idem, nº. 185, 24.05.1958

Envelope e cartão para 
entrega de donativos

>
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d) Cortejo da Telha – realizou-se em Julho de 1958. A telha foi des-
carregada junto ao edifício da Junta de Freguesia. Daí saiu o cortejo, com 
o povo a levar as telhas à cabeça, em direcção à nova igreja, onde já se 
encontrava o Vigário Capitular da Diocese – D. Domingos da Apresentação 
Fernandes40 – acompanhado de sacerdotes das freguesias vizinhas e pes-
soas destacadas da Palhaça. Aí foram entregues as telhas conduzidas pelo 
povo. A seguir foi rezada missa na nova igreja, já em parte coberta e num 
altar improvisado. No ofertório o povo deixou outros donativos, com as 
ofertas a ultrapassar os 29 contos.41

e) Peditório aos emigrantes – para lá da intensa campanha lançada 
pelo correspondente local do Jornal da Bairrada a todos os conterrâneos 
ausentes no estrangeiro, optou-se, em momentos precisos, pelo envio de 

40 Nasceu na freguesia de S. João do Souto, em Braga, a 3 de Maio de 1894. Formado em Teologia, 
paroquiou diversas freguesias daquele distrito, tendo sido igualmente professor de Moral no Liceu 
Sá de Miranda. Depois de ter exercido elevados cargos da Acção Católica, foi nomeado Prelado-
Doméstico do Papa Pio XII, titular de Acalisso e auxiliar do arcebispo-bispo de Aveiro, D. João 
Evangelista de Lima Vidal. Após falecimento deste, foi Vigário-Capitular da diocese e a seguir no-
meado Bispo de Aveiro. Faleceu em 21 de Janeiro de 1962. Para mais pormenores da sua biografia, 
ver João Gonçalves Gaspar, obra citada, pp. 322-326.

41 Jornal da Bairrada, nº. 189, 19.07.1958, p. 6.

Celebração da missa com altar 
improvisado

Arquivo: Museu da Palhaça 
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circulares. Isso aconteceu, por exemplo, quando se iniciaram as obras da 
torre. A ideia da iniciativa era a torre ser comparticipada pela maioria dos 
emigrantes.42 Os apelos eram geralmente bem acolhidos, ou não fosse a 
saudade – para usar uma expressão feliz de Manuel Calado, colaborador 
do Jornal da Bairrada nos Estados Unidos – uma planta que se enrosca no 
coração de todo o emigrado. A grande maioria procurava até saber, por 
carta, do andamento das obras.

f) Campanha de S. Miguel – levada a cabo por algumas raparigas da 
Palhaça. Recebiam dinheiro, géneros [sobretudo milho] e até almudes de 
vinho [receberam 52 no ano de 1959].

g) Peditório de S. Martinho - Era neste peditório que a comissão ex-
ecutiva das obras depositava as maiores esperanças. E isto por duas razões: 
era o único em que as comissões locais batiam à porta de todos os resi-
dentes; além disso, era nele que se recolhiam vários donativos enviados 
por muitos dos paroquianos ausentes da freguesia.

h) Cortejos de Pastorinhas e de Reis Magos – realizaram-se durante 
vários anos, sempre no mês de Janeiro.

Outras campanhas pontuais se fizeram, como a da batata, a dos sinos 
ou a da pia baptismal, sempre de acordo com as necessidades do mo-
mento. Como se vê, arranjar dinheiro por todos os meios era uma forma de 
suavizar um pouco a tarefa ingrata dos homens que tinham o encargo de 
realizar as obras paroquiais. Mas eram grandes os sacrifícios da população, 
sobretudo a residente e que vivia quase em exclusivo da agricultura, con-
siderada, na época, a arte de empobrecer alegremente. A arroba de batata 

não se vendia a preço compensador; o mesmo acontecia com o 
milho, o feijão e outros produtos que se vendiam na feira; o próprio 
vinho tinha muito pouca procura. Eram muitas as dificuldades pro-

42 Idem, nº. 207, 11.04.1959, p. 7.
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vocadas pela crise agrícola, e os principais apoios da população local eram 
os que se conseguiam arrancar ao amanho da terra. O tamanho do sonho 
ombreava com o tamanho do sacrifício exigido para o alcançar.

4. A bênção da primeira pedra

Em Agosto de 1957 foi posta a concurso a arrematação da empreitada 
da nova igreja. Entretanto, a comissão executiva ia recebendo muitas ofer-
tas, algumas das quais avultadas. Em 18 meses conseguira já amealhar 
cerca de 200 contos. Louvavam-se os elementos da comissão, pela «rapi-
dez com que conseguiram obter a respectiva planta e caderno de encar-
gos».43 Num primeiro apoio estatal, foi concedida pelo Ministro das Obras 
Públicas a comparticipação de 20 000$00.

A comissão executiva que tomou a seu cargo a compra do terreno era 
assim constituída: Dr. Manuel Ferreira Rebolo, Álvaro Marques, José Fer-
reira Caiado, António Cândido Martins, Álvaro Francisco Samagaio, Mário 
Marques da Silva, José da Conceição [Esgueira], Álvaro Ferreira da Silva, 
Mário Vieira de Carvalho, Arménio Vieira, Manuel Simões Loureiro Júnior, 
Ezequias Martins, Henrique Cândido Martins, José Francisco Samagaio, 
João Martins dos Louros, José Maria Simões de Carvalho, João Baptista 
Esgueira, Manuel Ferreira da Silva Neto e padre Manuel de Oliveira, que 
entre todos subscreveram a quantia de 50 235$70, a qual representava o 
valor total da compra do terreno e respectiva escritura.

43 Idem, nº. 163, 20.07.1957. A notícia inclui relação de pessoas que contribuíram com ofertas mais 
destacadas, uma delas de 14 600$00 e outra de 10 000$0, valores significativos para a época. Tal 
não deve fazer esquecer as pequenas doações, que embora saídas do generoso relicário do coração, 
nem por isso envolveram menores sacrifícios.

Planta: ARS - Arquitectos do Porto
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O lançamento e bênção da primeira pedra para a grandiosa construção 
tiveram lugar no dia 18 de Agosto de 1957. Marcaram presença D. Do-
mingos da Apresentação Fernandes, Bispo Auxiliar da Diocese de Aveiro; 
Francisco do Vale Guimarães,  Governador Civil; Manuel dos Santos 
Pereira, Presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, além de outras enti-
dades. A cerimónia começou de manhã, com missa solene, comunhão das 
crianças e crisma. À tarde houve procissão eucarística em direcção ao local 
de construção da nova igreja. Aí, segundo o ritual, o sr. Bispo procedeu ao 
lançamento da primeira pedra e bênção do terreno.

Na alocução que dirigiu ao povo, D. Domingos da Apresentação Fer-
nandes incitou os presentes a apoiar «conforme as suas posses, a grande 
obra de que a freguesia necessita», afirmando que esta viveu, no dia 18 
de Agosto de 1957, «um dos dias mais grandiosos da sua história».44 Foi 
depois celebrada missa campal em acção de graças. Ao Ofertório foram 
entregues numerosos donativos que ultrapassaram os 21 contos.

A comissão das obras estava ao mesmo tempo jubilosa e apreensiva, 
pois os encargos a suportar eram enormes. Dando conta dessa preo-
cupação, alguém mais atento terá dito: Não tenham medo, pois telha de 
igreja sempre goteja.

 4.1 O arranque das obras: cronologia de várias construções

No mês de Setembro de 1957 estava escolhida a firma que iria cons-
truir a igreja nova. Tinham sido entregues três propostas, sendo a mais 
baixa no valor de 578 contos, que foi aceite, da responsabilidade da 
firma Irmãos Sousa, Ldª., de Cantanhede. As obras começaram dois me-

D. Domingos 
da Apresentação 
Fernandes

44 Idem, nº. 166, 31.08.1957, p. 10.

Aspecto das obras com abertura 
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ses depois, em Novembro, com a abertura dos alicerces. Em Dezembro 
as obras já aparentavam «um aspecto de grandeza», com os alicerces 
quase cheios e os pilares de ferro preparados para receber as respectivas 
caixas. 

No dia 31 de Janeiro de 1958 – ano em que foi concedida uma nova 
comparticipação do Estado no valor de 50 contos - a Palhaça engalanou-
se para receber a honrosa visita do engenheiro Arantes e Oliveira, mi-
nistro das Obras Públicas, que veio inteirar-se do andamento das obras. 
Em Fevereiro já era possível ver as paredes a erguer-se, «dando aspecto 
de grande obra», admirada por todos os que por lá passavam.45 Em Abril 
estava prestes a ser colocada a placa de cobertura, a que se seguiria a 
colocação da telha.

Em Outubro de 1958 estava quase concluída a primeira fase das obras, 
já com placa de cobertura mas ainda sem telha. Esta seria colocada em 

O Ministro das Obras Públicas, 
engenheiro Arantes e Oliveira, 
ladeado por padre Manuel 
de Oliveira e D. Domingos 
da Apresentação Fernandes.

Arquivo: Museu da Palhaça 

1ª fase das obras

Arquivo: Museu da Palhaça 

45 Idem, nº. 177, 01.02.1958, p. 4.
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Dezembro, com a população a assistir, em ambiente de grande conten-
tamento. Faltava também elevar a torre até ao limite demarcado pela 
primeira empreitada. Entretanto, a comissão executiva e a firma constru-
tora chegavam a acordo para se continuarem as obras da torre até à sua 
conclusão.46 Embora com grande dificuldade, o povo ia contribuindo na 
medida das suas possibilidades. 

Apesar desse acordo, as obras só seriam reiniciadas quase um ano 
depois, já que era preciso remover algumas dificuldades. Em Agosto de 
1959 aparecem os andaimes na torre, sinal de que as obras iam con-
tinuar. É neste ano que o Bispo de Aveiro, em viagem à Palhaça, confessa 
com agrado que a nova igreja, «apesar de se tratar de uma construção 

46 Idem, nº. 195, 11.10.1958, p. 3.

Preparação para a estrutura 
do telhado e colocação da placa 
de cobertura
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em linhas simples, deveria servir de modelo para futuras construções do 
género».47 Na verdade, apesar da simplicidade arquitectónica, as formas e 
a disposição geográfica dos espaços da igreja não deixam de simbolizar 
o sagrado e conferir dignidade a uma construção reservada à celebração 
comunitária da fé católica. O edifício apresenta uma concepção de espaço 
que responde por inteiro à sua funcionalidade.

Em Novembro de 1959 estava concluída a parte a betão armado da 
torre, que iria servir de pedestal à grande cruz. A torre mede cerca de 33 
metros, ficando com 38 depois daquela ter sido colocada. O revestimento 
a «cavan» ficou pronto em Fevereiro de 1960.

 4.2 A residência paroquial ganha corpo

Do projecto inicial das obras faziam parte dois anexos: o salão pa-
roquial, comparticipado pelo Estado, e a residência paroquial, não com-
participada. Até 1960 não tinha sido possível começar com as obras do 

47 Idem, nº. 208, 25.04.1959. O Bispo de Aveiro era, à data, D. Domingos da Apresentação Fer-
nandes.

Elevação da torre

 Arquivo:  Museu da Palhaça 
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salão. Mas a residência paroquial, obra menos dispendiosa, já tinha subido 
até à placa do primeiro piso no início desse ano. O terreno foi cedido 
gratuitamente por Álvaro Marques e esposa. A construção justificava-se 
pela necessidade de uma casa com dignidade para o pároco, localizada 
idealmente junto à igreja. 

Na verdade, quando veio para a Palhaça, com 29 anos, cinco depois de 
ter sido ordenado sacerdote, o padre Manuel de Oliveira não teve uma vida 
fácil. Às naturais e compreensíveis dificuldades de adaptação a um meio 
estranho, somavam-se as da falta de uma residência condigna: «quando 
aqui cheguei e, durante meio ano, vivi em condições que não foram as 
melhores, num sítio pequeno ao pé do cruzeiro de Vila Nova, onde me 
senti mais sozinho. Depois, arranjou-se habitação perto, anexa à igreja 
velha, e aí já vivi mais razoavelmente».48

Duas construções em simultâneo representavam dores de cabeça 
acrescidas para a comissão das obras e sacrifícios redobrados para os 
paroquianos. Daí o lamento resignado: «A igreja é uma obra de esmo-
las e estas, normalmente, só se obtêm pedindo; ninguém nos leve a mal 
que peçamos».49  Os apelos encontravam sempre eco na generosidade da 
população. Apesar dos maus anos agrícolas, nunca deixou de colaborar, de 
forma abnegada, com as suas ofertas.

E as obras iam crescendo, ganhando corpo. Em 1960, a empreitada 
de colocação das grelhas para as janelas foi entregue a Manuel Martins 
Justino e Guilherme Ferreira Barreto. A construção das portas e janelas ex-
teriores foi adjudicada à carpintaria João Nunes da Rocha, do Bonsucesso, 
Aradas. Um anónimo ofereceu as telhas para a residência paroquial e al-
guns jovens deram o serviço braçal para aterrar o rés-do-chão. O entusi-
asmo em ver as obras concluídas medrava ao ritmo do seu avanço.

Os acabamentos exteriores da igreja começaram em 1961, trabalho 
que foi entregue a Manuel Ferreira Vicente Júnior. Obras orçadas em 
80 contos, uma verba avultada para a época. Por isso caiu do céu mais 
uma comparticipação do Ministério das Obras Públicas, no valor de 
90 contos. Esse dinheiro serviu para a liquidação total da dívida con-
traída em 1958, para satisfazer os encargos das obras da primeira fase. 
Dinheiro abençoado, pode dizer-se. O empréstimo, sem encargos, tinha 

48 Catarina Pereira, «À coversa com o padre Manuel de Oliveira – Palhaça» Jornal da Bairrada, 
06.09.2001, p. 8.

49 Idem, nº. 235, 07.05.1960.

Em Julho de 1961, 
por altura da co-
munhão solene e 
da profissão de fé 
das crianças, a igre-
ja apresentava um 
aspecto de «grande 
templo, graças às 
obras ali introduzidas 
nestes dois últimos 
meses»
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sido feito pelos emigrantes da Palhaça.50

Em Julho de 1961, por altura da comunhão solene e da profissão de fé 
das crianças, a igreja apresentava um aspecto de «grande templo, graças 
às obras ali introduzidas nestes dois últimos meses». O Bispo de Aveiro, 
que presidiu às cerimónias, acalentava um sonho: desejava a sagração da 
igreja em 1963, fazendo-a coincidir com as comemorações das Bodas de 
Prata da restauração da diocese de Aveiro.51

Com a conclusão das obras no exterior da igreja começava uma nova 
fase dos trabalhos: o acabamento interior do templo. Era preciso tratar das 
placas para o forro das sacristias, trabalho que foi entregue à Sociedade 
Comercial Cruz e Barros Leite, do Porto. Equacionava-se também, no final 
do ano de 1961, o problema da electrificação da igreja e suas dependên-
cias. Para se estudar a melhor solução técnica e artística foi contactada a 
ARS – Arquitectos do Porto.52 A urbanização do adro também carecia de 
projecto adequado.

À medida que os trabalhos avançavam, nem sempre ao ritmo desejado, 
era geral o convencimento de que a inauguração ia demorar uns anos. 
Começou então a pensar-se em dar início às obras do salão paroquial, 
ou, como se dizia na altura, do futuro Lar Paroquial da freguesia. O salão 
era uma necessidade. Quem, no fim da missa aos domingos, assistisse à 
catequese das crianças, facilmente compreenderia que «não vale a pena 
pensar na sagração da igreja enquanto não estiver feito, pelo menos, o 
rés-do-chão do nosso lar paroquial».53

No ano de 1962 as obras prosseguiam com entusiasmo. Era grande 
o desejo do povo em vê-las concluídas o mais breve possível. Depois de 
tantos trabalhos e canseiras, de tantas lutas e conquistas, períodos de de-
salento e outros do mais rasgado optimismo, a construção aí estava, a er-
guer-se para o céu, bem visível aos olhos de todos. À medida que crescia e 
ganhava corpo, as dádivas iam aparecendo com mais regularidade. Só um 
número muito reduzido de pessoas duvidava do êxito da iniciativa.

O início do ano seria ensombrado com a morte de D. Domingos da 
Apresentação Fernandes, que desapareceu do mundo dos vivos em 21 de 
Janeiro de 1962. A sua morte foi muito sentida na Palhaça, «pelo carinho e 

50 Idem, nº. 263, 03.06.1961, p. 4.
51 Idem, nº. 268, 12.08.1961, p. 4.
52 Idem, nº. 274, 04.11.1961, p. 5.
53 Idem, ibidem.

Obras no interior do templo

 Arquivo: Museu da Palhaça 
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dedicação que esta eminente figura de prelado sempre mostrou pelas obras 
paroquiais, incitando a comissão central a trabalhar sem desfalecimento e 
incitando também à indispensável colaboração dos paroquianos».54 O entu-
siasmo que tinha pelas obras da nova igreja era tal, que chegou a acalentar o 
sonho de a sagrar em 1963, projectando grandes festas na Palhaça por altura 
desse evento. A morte não deixou consolar o coração generoso deste Bispo, 
ao cortar-lhe o fio do sonho dois anos antes dele se tornar realidade.

É também neste ano que o padre Manuel de Oliveira abre a campanha 
para os sinos da torre. Informou os paroquianos que o orçamento previsto 
para o sino maior era de 31 contos, 16 para o segundo, 9 contos e qui-
nhentos para o terceiro e 4 contos e quinhentos para o sino mais pequeno. 
Em boa hora lançou a iniciativa, pois logo apareceu alguém a oferecer o 
sino maior.55 Preparou-se até uma nova circular, que foi difundida por to-
dos os emigrantes, a pedir colaboração para os sinos, escadaria e electrifi-
cação da igreja.56 E como a vontade de a inaugurar em 1963 era muita, foi 
a pensar nisso que se plantaram antecipadamente no adro vinte árvores, 
cedidas pelos Serviços Florestais de Coimbra. Entretanto, a comissão alas-
sava um pouco o anel de ferro das preocupações, ao receber novo apoio 
do Fundo de Desemprego no valor de 37 440$00.57

Como curiosidade, registe-se que o primeiro enterramento - decorria 
o ano de 1962 - cujo corpo passou pela nova igreja foi o de Ana Ferreira 
Ribeiro, de Vila Nova, que durante muitos anos exerceu a profissão de 
padeira. Um gesto de grande simbolismo e de reconhecimento, pois foi 
ela a primeira pessoa a contribuir materialmente para que a nova igreja 
paroquial fosse uma realidade, ao ceder generosamente o terreno em con-
dições muito favoráveis.58

Em Abril de 1962, com vista ao acabamento interior, rebocos e pintu-
ras, foram convidados quatro construtores civis de reconhecida competên-
cia. Mas só três apresentaram propostas, optando-se pela mais baixa, no 

54 Idem, nº. 280, 27.01.1962,.
55 O segundo e o terceiro sinos resultaram de ofertas de António José Magalhães, emigrado na 

América do Norte, seu sobrinho José Geraldo Magalhães e Manuel dos Santos Loureiro, emigrados 
na Venezuela

56 O orçamento da escadaria importava em 15 contos, enquanto o da electrificação estava a ser es-
tudado pela Casa R. P. H. Ketelsen, de Lisboa [ver Jornal da Bairrada, Ano XI, nº. 281, 10.02.1962, 
p. 7]. A escadaria principal e as três que dão acesso às sacristias foram empreitadas por 15 contos 
a José Maria Freitas, com oficina de cantaria no lugar do Sobreiro [Bustos]. Ver Jornl da Bairrada, 
Ano XII, nº. 305, 12.01.1963.

57 Correio do Vouga, 14.04.1962.
58 Jornal da Bairrada, nº. 285, 07.04.1962.
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59 Correio do Vouga, 05.05.1962.
60 Jornal da Bairrada, nº. 289, 02.06.1962, p. 4.
61 Idem, nº. 292, 14.07.1962, p. 7.
62 Idem, ibidem.
63 Idem, nº.304, 29.12.1962, p. 4.

valor de 130 contos. Os trabalhos foram entregues a Albino Caetano de 
Azevedo, de Moreira da Maia, Porto.59

Lamentavelmente, o arranque desta nova fase dos trabalhos ficou assi-
nalado pela morte deste senhor num trágico acidente de viação, precisa-
mente quando se dirigia à Palhaça para pagar os salários aos seus empre-
gados aqui em serviço. Chegou a recear-se que tão funesto acontecimento 
fizesse parar as obras. Felizmente isso não aconteceu. Os trabalhos con-
tinuaram, graças à boa vontade dos seus familiares, que aceitaram manter 
as cláusulas existentes no contrato.60

Em Junho de 1962 decorriam os trabalhos de electrificação e instalação 
da aparelhagem sonora. O estudo da electrificação coube ao engenheiro 
António José de Almeida e o da parte sonora à Philips Portuguesa. O res-
ponsável pela montagem foi Manuel Simões Micaelo. Já a canalização da 
água foi da responsabilidade de António Vieira da Silva.

Por essa altura já a comissão central das obras se tinha deslocado a 
Braga, a fim de fechar contrato para o fabrico dos 4 sinos. A operação foi 
bem sucedida, pois em 28 de Junho de 1962 os sinos foram colocados na 
torre. Como era de prever, foram logo experimentados, «causando entu-
siasmo e agrado geral».61 No dia seguinte, dia de feira e de festa anual ao 
apóstolo S. Pedro, voltaram a repicar, perante «a admiração de milhares de 
pessoas que aqui se deslocaram em dia de mercado».62

Ainda no mês de Junho, começaram a ser colocados nas janelas 200 m2 
de vidro. Seguir-se-ia a colocação de tacos no pavimento e a pintura interior 
do templo. A conclusão destes trabalhos assinala o fecho das obras interiores 
até à altura do lambrim. Em Dezembro foram apresentadas na nova igreja 
as contas da obra. O saldo devedor era de algumas dezenas de milhar de es-
cudos, para pagamento da última empreitada [pintura interior, portas, colo-
cação de vidros, etc.]. Para libertar a comissão de encargos, 52 paroquianos 
presentes na reunião resolveram fazer um empréstimo de 1 000$00 cada.63

Como o dinheiro não dava para tudo, as obras do Centro Paroquial 
estavam paradas há bastante tempo. Retomaram o seu curso no início de 
1963, com a adjudicação da mão-de-obra da segunda fase a Manuel Nunes 

 FOTO: Sérgio Braga

FOTO: Francisco Mesquita
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da Rocha, de Ilhavo, pela quantia de 22 contos, incluindo reboco e assento 
de carpintarias.

 A igreja e a residência paroquial não estavam ainda concluídas e já 
um novo desafio era lançado à população: avançar com o salão paroquial, 
pois «se numa se reza noutro é a escola onde se aprende a rezar».64 Faltava 
o dinheiro mas não faltava a ambição. Para contornar as dificuldades 
económicas resultantes das obras de carpintaria para a residência pa-
roquial, o bispo da diocese - D. Manuel de Almeida Trindade65 – tinha 
autorizado um empréstimo de 50 contos a contrair entre particulares.

Em Janeiro de 1963 realizou-se um Cortejo de Pastores a favor da 
igreja, que rendeu 17 100$00. O altar-mor em granito polido, oferecido 
em gesto significativo pelos sacerdotes da freguesia, estava em construção 
e esperava-se que fosse colocado antes do Domingo de Ramos.66 Em Maio 
estavam concluídos os trabalhos das escadarias da frente e tinha sido pos-
to a concurso o revestimento a mármore da capela do Baptistério, depois 
de colocada a Pia Baptismal em granito polido.67

A vontade levada ao sacrifício dos habitantes da Palhaça começava a 
dar os seus frutos. Apareceram os alicerces, montaram-se as paredes, fez-
se a cobertura, cresceu a torre, repicaram os sinos festivamente e havia já 
muito recheio interior. Mas para a inauguração faltavam ainda o lambrim, 
o soalho, os altares laterais e as imagens. O salão paroquial, com salas de 
recreio para jovens e adultos, instalações para educação e divertimento 
das crianças, era a cereja no bolo, para «coroar e completar as obras ini-
ciadas».68

As dádivas dos benfeitores acompanhavam o ritmo incessante dos tra-
balhos. Só para o lambrim da igreja foram adquiridos 20 000 azulejos. Os 
altares das capelas laterais, em mármore preto imperial, foram oferecidos 
por Manuel Ferreira Bernardo, emigrado na Venezuela, e por Preciosa 
Vieira Samagaio. Três emigrantes na Venezuela suportaram os encargos 

64 Idem, nº. 305, 12.01.1963.
65 Nasceu em Monsanto da Beira, s 20 de Abril de 1918. Frequentou em Roma a Pontíficia Univer-

sidade Gregoriana, onde obteve o bacharelato em Teologia e a licenciatura em Filosofia. Recebeu 
a ordenação sacerdotal no Seminário de Coimbra a 21 de Dezembro de 1940. Foi nomeado Bispo 
de Aveiro a 16 de Setembro de 1962, pelo Papa João XXIII. Para mais pormenores acerca da sua 
biografia, ver João Gonçalves Gaspar, obra citada, pp. 327-330.

66 Correio do Vouga, 05.02.1963.
67 Jornal da Bairrada, Ano XIII, nº. 313, 04.05.1963, p. 9.
68 Idem, nº. 316, 15.06.1963, p. 3.
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de acabamento da capela-mor, na importância de 36 contos.69 Também 
neste país se organizou uma comissão de habitantes para suportar as 
despesas com a grande cruz colocada ao fundo da capela-mor. O desejo 
era ver aí colocado «um grande crucifixo em bronze e de tamanho natu-
ral»,70 uma imagem impressiva que seria «o símbolo onde os nossos olhos 
permanecerão fixos durante as nossas orações e as nossas preces».71

O dia da inauguração estava cada vez mais próximo. Em Março de 
1964 os marmoristas do Arieiro apressam-se a dar os últimos retoques na 
colocação dos mármores nos altares laterais do pavimento da capela do 
Baptistério, o qual viria a ser mais tarde enriquecido com uma pintura do 
célebre artista madrileno Molina Sanchez. O quadro representa o baptismo 
do Senhor e a sua oferta à Palhaça ficou a dever-se aos bons ofícios do 
padre Mário Bacalhau, amigo pessoal do pintor.72

Uma empresa de Coimbra colocava os mármores no pavimento e degraus 
da capela-mor. Novas campanhas foram entretanto lançadas: uma a favor da 
aquisição das toalhas e paramentos litúrgicos;73 a outra, entre os chefes de 
família, para compra dos bancos a colocar na nave central. Eram precisas 50 
unidades e o trabalho foi entregue à firma José Bandarra, de Aveiro. Através 
do Fundo de Desemprego, o Ministro das Obras Públicas concedeu nova verba 
de 62 contos, para suavizar um pouco os avultados gastos. O enceramento 
dos tacos estava previsto para depois da Páscoa. A confecção do guarda-
paramentos e dos arcos para a sacristia, bem como dos bancos próprios para a 
capela-mor, foi confiada à marcenaria da Cadeia Penitenciária de Coimbra.74

Estas campanhas foram desencadeadas logo que se teve teve conhe-
cimento que a inauguração da igreja teria definitivamente lugar a 15 de 
Agosto de 1964. O clima era de grande euforia. À medida que o tempo se 
escoa, redobra o entusiasmo da população. O fardo pesado das responsa-
bilidades da comissão executia e o sacrifício pedido desde 1955 a todos os 
habitantes, sem excepção, iam finalmente ser premiados.

O fardo pesado das 
responsabilidades 
da comissão executia 
e o sacrifício pedido 
desde 1955 a todos 
os habitantes, 
sem excepção, iam 
finalmente ser 
premiados.

69 Correio do Vouga, 06.12.1963. A verba incluía a colocação de azulejos, mármores e portas. A 
despesa foi suportada em partes iguais por Manuel Nunes da Cruz, do Rebolo; Augusto Francisco 
Lourenço, do Albergue e Mário Francisco Lourenço, de Vila Nova. O guarda-vento custou 8 000$00 
e foi pago pelo emigrante na Venezuela Edmundo Martins Lourenço, do Areeiro.

70 Jornal da Bairrada, nº. 328, 30.11.1963, p. 6.
71 Idem, nº. 333, 08.02.1964, p. 4.
72 Idem, nº. 443, 27.04.1968, p. 5.
73 Correio do Vouga, 08.05.1964.
74 Jornal da Bairrada, Ano  XIV, nº. 341, 30.05.1964, p. 4.
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5. Inauguração e sagração da nova igreja paroquial

 Memória de um dia inesquecível: 15 de Agosto de 1964

No número que antecedeu a inauguração da igreja, o Jornal da Bair-
rada, que desde o início deu o mais entusiástico apoio ao projecto, regozi-
java-se com a merecida alegria do pároco e dos habitantes da Palhaça. 
Hora alta, de alegria e de júbilo. O jornal, que era e é porta voz dos anseios 
e aspirações doa bairrradinos residentes em Portugal ou espalhados pelos 
quatro cantos do mundo, o verdadeiro elo de ligação escrita entre os res-
ponsáveis pela obra e todos os palhacenses, deixou-se também contaminar 
pelo entusiasmo reinante. O novo templo estava finalmente pronto para 
ser aberto ao culto. 

Tinham decorrido sete anos de «incalculáveis sacrifícios, canseiras, 
incertezas e até dúvidas».75 De esforço persistente e tenacidade. Além da 
igreja estava também concluída a nova residência paroquial e projectava-
se iniciar as obras do salão paroquial ainda em 1964. O povo preparava-se 
para comemorar um dia inesquecível, tanto mais que a inauguração coin-
cidia com o prosseguimento das chamadas festas do Ladário. O tempo cor-
ria veloz para o dia 15 de Agosto e em várias oficinas do Porto e Coimbra 
estavam a ultimar-se diversas peças de mobiliário, orçadas em dezenas de 
contos. O ambiente festivo não fazia esquecer o importante papel desem-

penhado pelo Jornal da Bairrada, que atra-
vés das suas colunas, sempre disponíveis, 
«levou o fogo do nosso entusiasmo aos 
Palhacenses dispersos pelo mundo».76

Aqui se deixa para os vindouros o pro-
grama dos festejos em honra do Mártir S. 
Sebastião e Nossa Senhora da Memória, 
que se efectuaram entre 14 e 18 de Agosto 
e englobavam a sagração da nova igreja:

Dia 14 – sábado. Às 2 horas vigília litúr-
gica no adro da nova igreja.

75 «Sagração da nova igreja paroquial da Palhaça», idem, nº. 346, 08.08.1964, p. 1.
76 Idem, ibidem.
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Dia 15 – Sagração da nova igreja. Ao alvorecer, salva de 21 tiros. Às 
9, chegada da Banda de Pinheiro, de S. João, que percorreu as ruas da 
freguesia. Às 16 horas chegada do Sr. Bispo de Aveiro, saudado pelo clero, 
autoridades civis e muito povo. Em seguida procedeu-se à sagração da 
nova igreja com cerimonial litúrgico, findo o qual a Banda executou o seu 
reportório ao sol posto.

Dia 16 – Às 9 horas deu entrada a Banda de Música dos Covões, que 
percorreu as principais ruas da freguesia. Às 12, na igreja nova, missa 
solene, sermão e procissão eucarística ao Areeiro. À tarde, ladaínha com 
música na igreja velha e arraial até ao sol posto; à noite, arraial nocturno, 
com dois famosos ranchos de tricanas.

Dia 17 – Às 11 horas, entrada da Banda dos Covões e missa solene na 
igreja velha, com sermão e procissão com andores. Às 15 horas, arraial no 
largo da Palhaça.

Dia 18 – às 16 horas, chegada das orquestras Os Perús e Swing, que 
abrilhantaram as festas até ao anoitecer. A partir das 21 horas as duas 
orquestras tocaram até à 1 hora do dia 19, com lançamento de fogo de 
artifício.

Assim terminaram as comemorações. Ficou a igreja, símbolo de vidas 
renovadas em permanente construção, para testemunhar às gerações futu-
ras a fé viva e o querer da geração que a ajudou a erguer.

6. Novos ritmos, outras partituras

Embora sagrada e aberta ao culto a nova igreja, a comissão central 
continuou a receber várias ofertas. E bem precisava delas para saldar dívi-
das da igreja e da residência paroquial. No exterior as obras não tinham fi-
cado concluídas. O muro de vedação do adro, por exemplo, ou a passadeira 
central que o atravessa. Também não estavam concluídas algumas obras 
anexas à residência paroquial, localizadas em terreno cedido por Álvaro 
Marques e esposa, Leopoldina Ferreira. 

Há mais de um ano que a igreja fora inaugurada e não tinha ainda 
marmorite nas paredes exteriores. Faltava o relógio na torre e o adro não 
estava empedrado. As paredes do Lar, a cúpula das construções a favor 
do progresso da freguesia, não estavam levantadas. As obras paroquiais 
estariam sempre incompletas sem a conclusão destes trabalhos. Por isso 
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os tradicionais peditórios tinham que continuar. Entre as novas ofertas 
conta-se a da imagem de Nossa Senhora, oferecida pelo casal Manuel 
Ferreira Bernardo e Elvira Silva, do Areeiro. A de S. Pedro foi oferecida 
pelo casal Carlos Almeida e Silva e Lourdes de Oliveira Caiado, do Al-
bergue.77

Neste ano de 1965, mais precisamente no dia 9 de Setembro, o pa-
dre Manuel de Oliveira desloca-se a Angola, na qualidade de capelão 
do paquete Niassa, nomeado por D. Manuel de Almeida Trindade. Foi 
substituído pelo padre Adérito Rodrigues Abrantes, de Aguada de 
Baixo.78

Em Janeiro de 1966 foi lançada a campanha a favor do relógio. 
Perfuraram-se as paredes para colocar os três grandes mostradores: 
um a poente, outro a norte e outro a sul da torre. A data aprazada para 
a inauguração era o dia de Ascensão. O calendário cumpriu-se: no dia 
19 de Maio de 1966 estralejaram foguetes, com acordes de música à 
mistura. O relógio lá ficou, altaneiro, a conviver de perto com a torre, 
enquanto as campanhas continuavam, pois não estava completamente 
pago.

As obras andavam agora a um ritmo mais lento. Depois de inaugurada 
a igreja houve uma natural descompressão. O cumprimento de calendários 
e datas aprazadas para inaugurações obriga a trabalhos redobrados, com 
muito desgaste físico e psíquico à mistura. E quando o dinheiro não 
abunda as coisas ainda se tornam mais complicadas. Assim se explica que 
o revestimento a marmorite das paredes laterais – trabalho entregue ao 
construtor Moisés Leite, de Vila Nova de Gaia - tenha sido feito mais de 
dois anos depois do memorável dia 15 de Agosto de 1964, que lembra aos 
filhos da terra a valiosa obra que ajudaram a erguer.79 O mesmo aconteceu 
com a pintura de portas e janelas.

No início de 1967 estavam praticamente concluídas as obras  da igreja 
e da residência paroquial. O trabalho de empedramento da frontaria do 
adro estava em marcha e os candeeiros no muro que o circunda também já 
estavam colocados. Em 1968 a Comissão Fabriqueira mandou colocar lá 6 
bancos de pedra e entregou ao canteiro José Maria de Freitas, do Sobreiro, 

77 Correio do Vouga,, 20.05.1966; Jornal da Bairrada, Ano XIV, nº. 352, 31.10.1964, p. 4.
78 Jornal da Bairrada, nº.375, 18-09.1965.
79 Correio do Vouga, 21.10.1966; Jornal da Bairrada, nº. 399, 20.08.1966, p. 4.

Interior da igreja

Arquivo: Museu da Palhaça
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a construção do cruzeiro do Arieiro.80 Antes da nova igreja estar aberta 
ao culto as procissões realizavam-se ao longo do eixo igreja de Vila Nova 
– largo se S. Pedro, o que fez com que os velhos cruzeiros existentes nesse 
eixo fossem erguidos. A procissão passou entretanto a trilhar outros per-
cursos. Assim se justificou um novo cruzeiro, que quer se levante no alto 
de uma serra ou no fundo de um vale, «é sempre um sinal de religiosidade 
do povo que o ergueu».81

80 Jornal da Bairrada, Ano XVIII, nº. 443, 27.04.1968, p. 5.
81 Idem, nº. 427, 16.09.1967, p. 6.

Vários enquadramentos 
da igreja actual

Arquivo : Sérgio Braga

Arquivo do autor
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7. Centro Paroquial, o esforço derradeiro

Apesar de algumas vozes discordantes, que sempre existiram aquando 
da construção da igreja, da residência, da urbanização do adro e até do 
cruzeiro, a grande maioria da população continuou a manifestar-se a fa-
vor da construção do Centro Paroquial. E fazia-o quer através de palavras 
amigas de incentivo quer entregando donativos. Com a planta a ser elabo-
rada, decorreu no início de 1969 mais um Cortejo dos Reis cujo rendi-
mento reverteu a favor das obras. O presidente da comissão promotora do 
Centro era o professor Horácio Martins da Silva Pires.

As obras paroquiais tinham uma grande dívida para com os emigrantes. 
E não sendo possível à igreja mostrar-lhes materialmente o seu profundo 
reconhecimento, restava-lhe oferecer os seus bens espirituais: a partir de 
1969, em todas as primeiras segundas-feiras de cada mês, passou a cele-
brar-se missa vespertina pelos emigrantes, associando-se a esta intenção 
os soldados que cumpriam serviço no ultramar.82

Em Maio de 1969 começaram a ser abertos os alicerces no terreno 
graciosamente cedido pelo padre José Martins Belinquete. A utilização 
da obra em curso não se destinava apenas à mera formação religiosa das 
crianças. Deveria servir, também, para «encontros de promoção social, bi-
blioteca, divertimentos, consultório médico e assistência», com a possível 
instalação de «uma creche ou casa da criança».83 O plano das obras foi 
elaborado pelo padre Mário Bacalhau com a colaboração de José Celestino 
Gomes, de Ilhavo.

A empreitada da primeira fase de construção foi entregue a Manuel 
Lourenço de Carvalho, por 215 contos. Era o seu baptismo de fogo, pois 
esta foi a primeira grande obra que ergueu.84 Levantadas as paredes e 
colocado o pavimento em todo o edifício, procedeu-se à colocação de 400 
metros de placa. Foram três dias de labuta com cimento armado.

No ano de 1969 foi criado um posto de Telescola na Palhaça, para o que 
muito contribuiu o espírito empreendedor e irrequieto do professor Valter 
Seabra Nogueira. O edifício das escolas encontrava-se em precário estado 
de conservação e não reunia condições mínimas para aí ser ministrado 

82 «A bem do soldado e do emigrante»»,  idem, nº. 466, 15.03.1969, p. 4.
83 Idem, nº. 471, 24.05.1969, p. 6.
84 Horácio Pires, «Centro Paroquial da Palhaça. Aspectos históricos», in Freguesia da Palhaça. Con-

tribuição para a sua Monografia, Publicação do Centro Paroquial da Palhaça, 1977, p. 49.

Fase de construção do Centro 
Paroquial

Arquivo: Museu da Palhaça
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esse tipo de ensino. A funcionar numa das salas, previa-se que passasse 
para uma sala do novo Centro logo que fossem concluídos os 
acabamentos interiores. E para as obras avançarem mais 
uma vez se procedeu ao envio de cartas-circulares a 
todos os emigrantes de quem foi possível obter as 
respectivas direcções.85

Por cá, recorria-se de novo à imaginação. Por 
alvitre de Luís Pelicano, a trabalhar à época na 
Fábrica da Vista Alegre, resolveu fazer-se um 
prato artístico com a fotografia da igreja. O 
prato foi posto à venda no Cortejo dos Reis 
que se realizou em Janeiro de 1970.86

Os acabamentos interiores não ficaram 
prontos no mês de Janeiro, conforme o pre-
visto, para se mudar a Telescola, mas havia a es-
perança de abrir as portas aos alunos ainda nesse 
ano lectivo. O trabalho das 6 portas principais tinha 
sido entregue a Joaquim Simões Tribuna, do Sobreiro de 
Bustos, e a firma Adico encarregava-se do mobiliário para 
a sala de aulas.87 Em Abril de 1970 os alunos já ocupavam o novo 
espaço. Esperava-se que a catequese também para lá mudasse em breve, 
o mais tardar no mês de Outubro, o que veio a acontecer. Mas as obras 
estavam longe do seu termo. Faltava o dinheiro e nessas duas salas ainda 
não tinham sido colocados os tacos. 

Por altura das férias de carnaval de 1971 realizou-se a tradicional Festa 
do Galo. À tarde, uma récita infantil serviu de estreia ao palco da sala 
maior do Centro. Melhor estreia não podia haver, ao servir de cenário aos 
sonhos com asas de alguns pequenos figurantes em idade escolar. Nesse 
Verão, com as obras praticamente terminadas mas ainda sem o mobiliário 
completo, foi escolhido o dia 12 de Setembro para a inauguração. O mo-
biliário escolar viria mais tarde, quando a Fundação Calouste Gulbenkian 
concedeu para o posto de Telescola um subsídio de 15 000$00.88

85 Jornal da Bairrada, Ano XIX, nº. 480, 27.09.1969, p. 7; idem, nº. 487, 03.01.1970, p. 5.
86 Idem, nº. 487, 03.01.1970, p.. 5.
87 Cada uma dessas portas custou 1 700$00. Idem, nº. 493, 28.03.1970, p. 6.
88 Idem, nº. 536, 04.12.1971, p. 7.
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 7.1 Enfim... a inauguração

No dia 12 de Setembro de 1971 a Palhaça esteve de novo em festa. Mais 
uma inauguração, desta vez a do Centro Paroquial, última obra de um 
conjunto de realizações projectado em 1955. Com a festa os promotores 
queriam atingir dois fins: agradecer a Deus a protecção dada às obras e 
agradecer a todos os que colaboraram e se sacrificaram por elas, «sem es-
quecer aqueles a quem a morte levou antes de verem este dia».89

O programa elaborado pela comissão era o seguinte: às 17 horas, no 
adro da igreja, recepção às autoridades civis e religiosas. Paramentação, 

na capela da família Capão, do Sr. Bispo e dos 
sacerdotes da Palhaça – padres Horácio Cura, 
José Belinquete e Mário Bacalhau – e também 
padre Manuel de Oliveira. Cortejo litúrgico para a 
igreja. Missa concelebrada. Às 18 horas, bênção e 
inauguração do Centro Paroquial. Sessão na sala 

maior do Centro. Visita ao edifício. Cerca das 19,30 horas, copo de água 
aos convidados inscritos, em número de 100.90

Na sessão solene falaram, pelos leigos, Luís Pelicano; padre Manuel de 
Oliveira, que fez a história resumida das obras, ao mesmo tempo que pedia 
ajuda às autoridades presentes para o Jardim Infantil; o Presidente da Câ-
mara de Oliveira do Bairro, Manuel dos Santos Pereira, que relembrou a 
história religiosa do concelho após a implantação da República, em 1910; 
finalmente, o Governador Civil de Aveiro, que explicou «as razões de or-
dem pessoal e social» que o levaram a aceitar o convite. Logo ali prometeu 
10 000$00 para ajudar a amortizar as dívidas contraídas. Encerrou a ses-
são D. Manuel de Almeida Trindade, «com palavras que calaram fundo na 
alma sensível do povo da Palhaça».91

Entre as individualidades presentes ao copo de água, preparado por al-
guns casais da freguesia, contavam-se: Manuel José Homem de Melo, conde 
de Águeda; Manuel Ferreira Rebolo, médico na Nazaré e natural da Palhaça; 
dr. Manuel da Costa Pimentel, médico no Boco; dr. Manuel Filipe, de Oliveira 
do Bairro, José Celestino Gomes, de Ilhavo, que foi o autor do projecto; pro-

89 Idem, nº. 530, 11.09.1971.
90 Idem, ibidem.
91 Idem, nº. 531, 25.09.1971

Sacerdotes da Palhaça que 
celebraram a missa - Padres 
Horácio Cura, José Belinquete
e Mário Bacalhau

O Bispo D. Manuel de Almeida 
Trindade encerrou a sessão solene
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fessor Valter Seabra Nogueira, de Ancas, responsável pela Telescola; Álvaro 
Marques, ex-presidente de Junta e um dos palhacenses que iniciou as obras, 
além de vários sacerdotes, amigos das obras da igreja e da Palhaça.92

Resta acrescentar que a obra do Centro Paroquial só viria a ser dada 
por concluída em 1973, «tendo custado à freguesia cerca de quinhentos e 
cinquenta contos».93 Foram muitas as actividades que ali se começaram a 
desenvolver, não obstante a principal ser a catequese. Merecem destaque 
as reuniões de grupos de jovens, de pais e de casais; o ténis de mesa e a 
exibição de peças de teatro; o cinema ambulante e os grupos corais.94 É lá 
que passou a funcionar desde 1 de Junho de 1978 a creche, outra grande 
necessidade da freguesia. Mais tarde seria ainda construído, a pensar nos 
idosos, um edifício anexo ao Centro Paroquial em terreno oferecido pelo 
padre José Belinquete. O Centro Social Paroquial de S. Pedro da Palhaça 
foi inaugurado em 30 de Outubro de 1983.

A cerimónia foi presidida pelo então Bispo Coadjutor de Aveiro, D. 
António Marcelino. Após missa solene, constituiu-se a mesa de honra 
num palco improvisado. Aém de D. António Marcelino integraram a mesa 
Alípio Sol, Presidente da Câmara de Oliveira do Bairro; Oliveira Antunes, 
Presidente do Centro Regional de Segurança Social de Aveiro; também 
Álvaro Samagaio, padres Belinquete e Manuel de Oliveira, professora Aida 
de Aguiar Ferraz, dr. José Simões de Carvalho e Silvério dos Santos, que se 
deslocou propositadamente do Brasil para assistir às cerimónias e partilhar 

Panorâmica actual 
do Centro Paroquial

Arquivo do autor

92 Idem, ibidem.
93 Horácio Pires, artigo citado, p. 50.
94 Para uma visão de conjunto das diferentes actividades desenvolvidas no Centro Paroquial, ver 

Horácio Pires, artigo citado.



 212 PALHAÇA    > HISTÓRIA DOS ESPAÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS   [séculos XIX-XX]

com os palhacenses mais um dia de justificada alegria.
Neste edifício e no antigo Centro Paroquial funcionam hoje a Creche, o 

Jardim de Infância, o ATL e o Centro de Dia para Idosos. É lá também que 
se ministra a catequese. Assim se fechava, quase no final do século XX, 
um ciclo de grandes realizações na freguesia da Palhaça.

A nível estritamente religioso, o dia 12 de Setembro de 1971, bem como 
o dia 18 de Agosto de 1957 – bênção da primeira pedra da igreja – e o dia 
15 de Agosto de 1964 – sagração da mesma – são três datas e representam 
três momentos de vitalidade e união que a grande maioria dos palhacenses 
que as viveram dificilmente esquecerá.

8. Padre Manuel de Oliveira

 8.1 Breve síntese biográfica

O encontro do homem com a paróquia que o acolheu durante mais de 
cinquenta anos está bem expresso na obra realizada. O seu percurso de 
vida está espelhado nela: «por ela pediu, por ela mendigou, por ela fez 
viagens, por ela sofreu».95 Obras que ele sempre soube planear, dinamizar 
e gerir, numa dedicação exclusiva à freguesia. 

Andar para a frente foi sempre o seu lema, a divisa de uma vida: «ar-
rastar consigo, pelo contágio, os paroquianos da Palhaça, foi o que melhor 
Manuel de Oliveira soube fazer».96

A biografia possível já foi traçada, com a habitual competência que se 
lhe reconhece, pelo dr. António Capão. Primeiro, no livrinho intitulado 

Bodas de Ouro Sacerdotais do Padre Manuel de Oliveira, que data de 
1991; mais recentemente e de forma mais sintética, procurando 
balizar sobretudo os marcos cronológicos, no folheto concebido 
em 2001, aquando da homenagem que lhe foi prestada pelo 
abandono das funções sacerdotais.

Esses dois trabalhos fixam acontecimentos que marcaram 
a evolução das estruturas sociais e religiosas da freguesia e da 

95 Bodas de Ouro Sacerdotais do Padre Manuel de Oliveira, Palhaça, 1991, p. 7.
96 Catarina Pereira, «Leva [e tem] a Palhaça no coração», Jornal da Bairrada,  13.09.2001.



 212 PALHAÇA    > HISTÓRIA DOS ESPAÇOS SOCIAIS E COMUNITÁRIOS   [séculos XIX-XX]

própria diocese de Aveiro. E se nada é definitivo na observação e análise de 
uma vida, tais apontamentos retêm o essencial da personalidade e do carácter 
do padre Manuel de Oliveira. Dão-nos o retrato de corpo inteiro que dele 
conhecemos e servem para impedir que no futuro se agarrem à sua figura «os 
cadeados do esquecimento e as crostas dos preconceitos».97

Se as obras, como dissemos, falam por si, nem sequer é preciso tentar 
sondar ou compreender as motivações que o guiaram, ou remexer no baú 
dos valores que nortearam o seu comportamento. O que importa é valori-
zar a relação entretecida, pacientemente, com a comunidade em que se 
inseriu e influenciou, sendo ao mesmo tempo influenciado por ela.

Cabe aqui uma palavra de apreço, também, a um homem que o acompan-
hou e ajudou de perto durante muito tempo: o sacristão Silvério Francisco 

97 Jean Orieux, «A Arte do Biógrafo», História e Nova História, Edições Teorema, Lisboa, 1986, p. 41.

Silvério Francisco Cura
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Cura. O seu primeiro serviço de sacristão aconteceu em 1956, decorria a festa 
de Ascensão. Só deixou de exercer essas funções em 1998, acometido por 
dificuldades físicas evidentes. Entre muitos trabalhos e canseiras, recorde-se 
o de anos a fio se levantar de madrugada para tocar os sinos da igreja. Pou-
cos serão os palhacenses com casamento católico que não têm no seu álbum 
de recordações uma fotografia sua, pois era ele que acolitava sempre o seu 
prior em tais cerimónias.

Feita esta referência, aqui se deixa a síntese biográfica redigida pelo dr. 
António Capão:
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 8.2 Um bater de corações, ou a emoção da despedida

Após mais de meio século de actividade religiosa e social ao serviço da 
Palhaça – precisamente 54 anos – o padre Manuel de Oliveira deixou de 
exercer funções na nossa paróquia.

Não admira que lhe tenha sido prestada merecida homenagem. Um 
homem que exprime uma época da vida de uma  freguesia, que a seu 
modo lhe pautou o ritmo e a fez pulsar durante tantos anos, não pode 
ser apagado da memória colectiva. Porque a sua vida é também a síntese 
de muitos destinos e comportamentos. A Câmara Municipal de Oliveira 
do Bairro atribuiu-lhe a Medalha de Ouro do Município, pelos relevantes 
serviços prestados à paróquia e ao concelho. 

No dia 8 de Setembro de 2001 decorreu no Coreto uma exposição 
fotográfica integrada nas festas de homenagem. Relembraram-se vi-sual-
mente  momentos da construção da nova igreja, da residência e do Centro 
Paroquial. Também alguns eventos sociais, como a vinda de Eduardo de 
Arantes e Oliveira, então Ministro das Obras Públicas, à Palhaça; ou a 
bênção da primeira pedra para a construção da igreja; ou até a visita de 
Francisco Vale Guimarães, Governador Civil de Aveiro.

Não faltaram igualmente fotografias de outros eventos e actividades a 
que o padre Manuel de Oliveira emprestou o seu contributo. Marcas inde-
léveis de um tempo que já não volta, registos imperecíveis de dedicação à 
causa da Palhaça, uma espécie de diplomas de tudo o que por cá viveu e 
ajudou a construir.

A 19 de Setembro, na missa de domingo, a igreja abarrotou de gente. 
Povo da freguesia e convidados de fora. Um verdadeiro moinho de 
emoções e afectos à solta. Na homilia, D. António Marcelino, o Bispo 
de Aveiro, elegeu o laicado da Palhaça como «a maior herança do padre 
Manuel de Oliveira nesta terra».98 O dique das emoções rebentaria logo a 
seguir, quando o padre Manuel confessou, com a voz embargada: «nem 
sempre fiz aquilo que devia, nem sempre manifestei o meu amor por 
vós».99 A assistência levantou-se de um pulo e aplaudiu de pé, também 
ela emocionada com as derradeiras palavras que lhe dirigia o seu prior. 
Palavras de despedida, de gratidão e agradecimento.

98 Catarina Pereira, artigo citado.
99 Idem, ibidem.

Padre Manuel de Oliveira com 
o diácono Luís Pelicano, durante 
a celebração da homilia

Arquivo: Museu da Palhaça
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Ao jantar, no salão Riakate, compareceram cerca de quinhentas pes-
soas. De novo à solta a linguagem dos afectos, uma enorme corrente de 
solidariedade a fluir no regato manso do carinho que alagou o padre 
Manuel de Oliveira. Muito se disse e muito ficou por dizer, porque o es-
sencial é muitas vezes do domínio do invisível. Mas ficou a certeza de que 
o padre Manuel de Oliveira leva para sempre a Palhaça no coração.

E que a Palhaça o tem a ele bem guardado, no relicário precioso das 
suas memórias mais impressivas.

Em cima: o abraço do Bispo de 
Aveiro, D. António Marcelino
Ao lado direito: Padre Manuel 
de Oliveira, uma vida ao serviço 
da Palhaça. 
Na página impar: o destaque 
para a homenagem da despedida 

Fonte:  Jornal da Bairrada
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 REGULAMENTO DOS MERCADOS QUINZENAL E MENSAL
 DA FREGUESIA DA PALHAÇA (DEZEMBRO DE 1911)

Artº. 1º.  O local da feira está situado no centro da freguesia, em forma triangular, entrecortado por 
estradas municipais que se cruzam no centro do local, e seguem do norte ao sul e do nas-
cente ao poente.

Artº. 2º.  Numa parte do local da feira estão situadas barracas feitas de argamassa e adobes, cobertas 
a telha e divididas em lugares de um ou mais lanços, que se distinguem por [prumos?] de 
ferro, cujos lugares são ocupados por negociantes de diferentes géneros nos dias 12 e 29 de 
cada mês.

Artº. 3º.  Ao fundo das barracas do lado poente está colocado um vedamento de madeira, provisório, 
que em tempo competente será feito definitivamente, podendo ser por meio de uma parede 
ou por gradeamento, no todo ou em parte, conforme convier aos interesses do mercado e da 
paróquia.

Artº. 4º.  À junta ou corporação administrativa local compete reparar pela conservação das bar-
racas, tendo-as sempre em bom estado de conservação, de modo que os negociantes 
possam expor à venda nos dias de mercados os seus artigos, sem prejuízo para os mes-
mos.

Artº. 5º.  Também compete à junta olhar pelos estragos causados nos telhados ou em qualquer ob-
jecto, seja de que espécie for, tanto dentro como fora do vedamento.

 § 1º. A todos os indivíduos que por qualquer modo prejudicarem tábuas, mesas e bancos 
pertencentes à junta da paróquia, e que lhe seja provado o dano causado, dentro do ve-
damento do mercado, será aplicada a cada transgressor, sendo o dano causado por carro 
puxado a bois, 1000 reis de multa.

 § 2º. As multas, muito embora sejam aplicadas pelo arrematante, quando o haja, reverterão 
em favor do cofre da junta, aonde darão entrada mediante guia passada pelo secretário da 
mesma.

Artº. 6º. Além da multa, o transgressor restituirá ao arrematante o objecto nas mesmas condições 
em que o mesmo se encontrava antes de prejudicado, podendo, em caso de conveniência, o 
transgressor mandar avaliar o prejuízo entregando ao arrematante a importância em que o 
mesmo houver sido avaliado.

 § Único – Não havendo arrematante, são executórias as mesmas condições a favor da junta 
ou pessoas por ela encarregada de velar pelos seus haveres.

Artº. 7º.  Não poderão encostar carros puxados a bois no vedamento da feira, sendo de grade, sob 
pena de 5000 reis de multa.

Artº. 8º. Não é permitido o depósito de carros dentro do vedamento da feira, sob pena de 1500 reis 
de multa para os carros puxados a bois e 1000 reis para os veículos de grande velocidade 
ou para os carros tirados por solípedes.

Artº. 9º. Todos os carros tirados a bois que se encontrarem depositados em terreno da paróquia, 
ainda mesmo os carros que transportarem fazendas de qualquer espécie para expor à venda, 
pagarão 40 reis por cada carro.

 § 1º. À junta compete mandá-los depositar em sítio onde não possam prejudicar o trânsito. 
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Os donos dos carros tirados por muares ou cavalos ficam sujeitos a depositá-los nos lugares 
que a junta lhes destinar.

 § 2º. A resistência importa ao transgressor a multa de 2000 reis.
Artº. 10º. A taxa de 40 reis será cobrada de todos os carros dentro do terreno da paróquia nos dias 

dos mercados, sendo tirados por dois bois; e sendo por um só, cada carroça pagará 20 reis 
de taxa dentro do terreno paroquial.

 § Único – Exceptuam-se do pagamento da taxa os carros e carroças cujos donos sejam da 
freguesia e contenham [direito?] para venda [de] cereais, ferragens ou legumes.

Artº. 11º. Também se exceptuam do pagamento da taxa os carros tirados por cavalos ou muares den-
tro do terreno da paróquia, mas fora do vedamento do mercado (§ 2º. do artº. 9º., tendo em 
vista o § 1º. do citado artigo).

Artº. 12º. A cobrança, que o arrematante ou arrematantes podem organizar pela forma que lhes for 
mais conveniente, será igual tanto nos dias 29 como nos dias 12 de cada mês, e portanto 
dias em que se efectuam os mercados mensal e quinzenal.

 § Único – A junta poderá fazer a cobrança por conta própria, obrigando-se, neste caso, a 
entrar no cofre da mesma com a maior quantia oferecida na última praça, se houver mais 
que uma, o que se fará sempre em hasta pública, devendo a primeira praça efectuar-se no 
dia 25 de Dezembro de cada ano.

Artº. 13º. A falta de cumprimento do § único do artigo 12º., importa à junta em exercício a quantia 
de 5000 a 20 000 reis de multa, custas e selos de processo.

Artº. 14º. É expressamente proibida a estada de bois dentro do terreno da paróquia desde a chamada 
estalagem do quartel-Mestre até à entrada da estrada paroquial, ao sul do mercado, sob 
pena de 2000 reis de multa pela primeira vez e 5000 reis por cada uma das demais vezes 
que houver de ser multado o mesmo transgressor.

Artº. 15º. A multa de que trata o artigo antecedente vigorará só depois de ampliado o terreno denomi-
nado a “feira dos porcos” e depois de se fazer constar por meio de editais afixados 60 dias 
antes, que serão também lidos pelas diferentes localidades que a junta julgar conveniente.

Art. 16º. A todo o cidadão ou cidadãos que concorrerem aos mercados mensal e quinzenal desta 
freguesia para venda de diferentes géneros durante o ano, fica garantido o direito de venda 
dos diferentes géneros no lugar onde os tiver depositado, mas sempre na rua ou local des-
tinado à secção dos mesmos géneros.

Artº. 17º. Ninguém poderá usar de estacas ou de qualquer distintivo no terreno paroquial, fora do 
vedamento no mesmo, a título de demarcar lugares, sob pena de 2000 reis de multa.

Artº. 18º. Todos os indivíduos que por qualquer forma pretenderem fazer retirar géneros de outros indivídu-
os que primeiramente os hajam depositado em certo e determinado sítio, mas dentro da secção a 
que pertencerem, serão punidos com a multa de 5000 reis por cada vez que o fizer[em].

Artº. 19º. A junta reserva-se o direito de ordenar os locais, em forma de secções, onde se devem 
vender os muitos e variados artigos que afluem a estes mercados, tanto dentro como fora do 
vedamento.

 § Único – A falta de cumprimento a qualquer intimação legal da junta importa ao transgres-
sor a multa de 2000 reis pela primeira vez e 5000 reis por cada vez seguinte.

Artº. 20º. A cobrança pelos diferentes lugares nas barracas e artigos de cereais e outros é a seguinte:
 Nº. 1 – Ourivesaria, cada lugar, nas barracas – 240 reis, em todos os lugares, tanto do lado 

sul como norte.
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 Nº. 2 – Tendeiros, cada lugar – 100 reis geralmente.
 Nº. 3, Latoeiros, cada mesa e terreno – 50 reis.
 Nº. 4, Cordoeiros, mesa e terreno – 40 reis.
 Nº. 5, Ferrageiros, mesa e terreno – 60 reis.
 Nº. 6 – Por cada mesa ou banco volante fornecido pelo arrematante ou junta – 80 reis de-

baixo de telha e 40 reis ao ar livre.
 Nº. 7, Canastra, cesto ou ceira posto no chão debaixo de telha, 30 reis; ao ar livre 10 reis, 

ficando os mesmos a pagar debaixo de telha, em mesa, 50 reis; ao ar livre 20 reis.
 Nº. 8, Louça vermelha, 10 reis o metro quadrado. Vermelha vidrada e vidro – 30 reis cada 

metro quadrado.
 Nº. 9, Louça preta, 10 reis cada metro quadrado.
 Nº. 10 – Por cada esteira aberta no chão paroquial, 20 reis.
 Nº. 11 – Por cada saco de aveia, cevada, trevo, trigo, centeio, azevém, milho, feijão, castanha 

e, enfim, tudo que seja cereal ou legumes alimentícios, se cobrará 10 reis por cada um 
mesmo em rima até à altura de um metro e 20 reis por cada um de um metro até dois acima 
da superfície da terra.

 Nº. 12 – Por cada sertã de fritar peixe, na entrada paroquial, 50 reis cada uma e 10 reis em 
outro sítio que a junta, a seu tempo, lhes destinará para conveniência do povo.

Artº. 21º.  Ficam isentos do pagamento da taxa de que trata o artigo antecedente e números seguintes 
os habitantes da freguesia, bem como todos os carros e carroças de carga e descarga dentro 
do terreno paroquial, desde que retirem imediatamente depois da carga ou descarga para os 
seus destinos, ou mesmo para fora do terreno paroquial.

Artº. 22º.  Todas as multas que houver de ser cobradas dos transgressores, reverterão em favor do cofre 
da junta – artº. 5º., §2º.

Artº. 23º.  Perdem o direito ao lugar os comerciantes que se negarem ao pagamento imposto por este 
regulamento, podendo o arrematante por sua vez, ou a junta, proceder contra eles.

Artº. 24º.  Este regulamento entrará em vigor no dia primeiro de Janeiro de 1912.

    Palhaça, 14 de Dezembro de 1911
    O vice-presidente  Adelino Ferreira Pinhal
    O vogal  José Pinto Belinquete
    O vogal  Luis Apolónio da Silva

 Visto o presente regulamento aprovo-o para os fins convenientes.
    Aveiro, 16 de Fevereiro de 1912
    O Governador Civil Substº.
       Joaquim de Melo Freitas
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 REGULAMENTO DO CEMITÉRIO PAROQUIAL 

 
DA FREGUESIA DA PALHAÇA [1911]

Artº. 1º. O cemitério paroquial está situado no lugar do Arieiro e quase no centro da freguesia, sendo 
dividido em quatro quarteirões ou partes distintas, limitadas por duas ruas que se cruzam 
no  centro do cemitério.

Artº. 2º. A junta de paróquia é a única competente para ordenar e determinar os enterramentos den-
tro do cemitério, em harmonia com as leis civis.

 §1º. – A ninguém é permitida a escolha de sepultura dentro do cemitério paroquial, sem 
prévia autorização da corporação administrativa local, sob pena de cinco mil réis de multa, 
que o infractor ou infractores pagarão dentro de cinco dias a contar do dia em que for 
sepultado qualquer cadáver.

 §2º. – A corporação administrativa local não permitirá a quem quer que seja escolha de 
sepulturas dentro do cemitério, salvo a quem previamente as desejar comprar, podendo, 
neste caso, o comprador escolher dentro do cemitério o local que melhor lhe convier.

Artº. 3º. Um dos quatro quarteirões será destinado para sepulturas de crianças até à idade de doze 
anos; e os outros três, porém, para as sepulturas de pessoas de doze anos para cima.

Artº. 4º. As sepulturas serão ordenadamente numeradas por lousas que serão colocadas na cabeceira 
das sepulturas, tanto das pessoas adultas como das crianças.

Artº. 5º. Nenhum enterramento será feito sem prévia autorização da junta de paróquia cuja autori-
zação pode ser passada por escrito ou dada verbalmente, devendo a autorização dada por 
escrito ser assinada pelo presidente da corporação administrativa ou por quem o substituir.

Artº. 6º. Por cada enterramento de cadáveres de pessoas de mais de doze anos de idade se pagará a 
importância de 340 [trezentos e quarenta] réis; e sendo de menos de doze anos de idade a 
importância de cento e sessenta réis, quantia que será paga antes de sepultado o cadáver.

 §1º. – Será concedida sepultura gratuita às pessoas falecidas cujas famílias forem extrema-
mente pobres.

 §2º. – Todos os mendigos que falecerem dentro do limite da freguesia da Palhaça, terão 
sepultura gratuita no cemitério paroquial da freguesia, pagando ainda a junta do seu cofre 
a importância devida ao coveiro.

Artº. 7º. Quando alguém quiser erigir jazigo ou capela, ou colocar campa em qualquer sepultura de modo 
que fique privativamente pertencendo a pessoa ou pessoas de determinada família, pagará por 
cada metro quadrado a quantia de cinco mil reis por cada metro quadrado dentro do cemitério.

 §1º. – Os que pretenderem adquirir sepultura privativa, ou terreno para jazigo ou capela, 
requererão ao presidente verbalmente ou por escrito e, obtida a respectiva autorização pelo 
despacho do requerimento, se lavrará um auto em livro especial, e depois de o interessado 
ter pago a respectiva importância, se lhe passará uma cópia do auto respectivo, no qual se 
fará menção do local e número do terreno que lhe fica pertencendo.

 §2º. – Tanto os jazigos como as capelas serão feitas dentro de um ano, salvo caso de força 
maior, a contar da data da compra do terreno, e todos os materiais serão preparados fora do 
cemitério.

Artº. 8º. Feito o enterramento de um cadáver em qualquer sepultura, só passados cinco anos se po-
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derá fazer uso da sepultura para novo enterramento, ainda mesmo naquelas sepulturas que 
privativamente pertençam a certa e determinada família.

 §1º. – As campas, inscrições e grades tanto de ferro como de madeira não poderão ser 
provisoriamente colocadas entre as sepulturas, sem prévia autorização da junta, pagando 
os interessados por cada espécie referida a quantia de quinhentos réis [500], excepto nas 
sepulturas que se achem compradas, porque aí nada têm a pagar os interessados.

 §º2º. – A corporação administrativa da paróquia fica autorizada a mandar remover todas 
as campas, grades e inscrições que se acharem sobe as sepulturas há mais de cinco anos, 
depois de avisar as famílias das pessoas sepultadas; às quais se reserva o direito de compra 
das referidas sepulturas onde ilegalmente se encontrarem inscrições, grades ou campas há 
mais de cinco anos.

 §3º. – A corporação administrativa paroquial reserva-se o direito de poder vender todas as 
grades, campas e inscrições que estejam sobre as sepulturas, depois de avisados todos os 
interessados a vir fazer com a corporação um contrato legal no prazo de trinta dias, a contar 
do aviso que será feito na presença de três testemunhas.

Artº. 9º.  A junta de paróquia terá direito de nomear um coveiro e de com ele juntar a quantia que há-
de receber por cada enterramento, mas esta quantia será paga pelas famílias ou herdeiros 
das pessoas cujos cadáveres ele sepultar.

 § único – Poderá dispensar-se o coveiro se alguém quiser fazer os enterramentos gratuita-
mente e a título de caridade.

Artº. 10º. O coveiro é obrigado: 1º. – a enterrar os cadáveres à hora que lhe for indicada e em har-
monia com as respectivas leis; 2º. – abrir as covas separadas e as escavações para jazigos 
em harmonia com o artigo 11º. deste regulamento; 3º. – não consentir a entrada de animais 
dentro do cemitério, tratar da sua limpeza e vigiar pela conservação dos jazigos, campas, 
inscrições, grades, lousas, árvores e plantas que existirem tanto dentro como na entrada 
do cemitério; 4º. – tapar as fendas e abatimentos de terra que se formarem nas sepulturas, 
deitando sobre elas a terra necessária para o embaulamento do costume, 5º. – cumprir com 
todas as ordens que lhe forem dadas pela corporação administrativa local.

Artº. 11º. As sepulturas dos cadáveres das pessoas adultas terão 0,65 m. de largura, 2 m. de compri-
mento e 1,10 m. de profundidade, na distância de 0,50 m. uma da outra. E as sepulturas das 
crianças inferiores a doze anos de idade terão 0,45 m. de largura, 1,20 m. de comprimento 
e também com a profundidade de 1,10 m. como as das pessoas adultas.

Artº. 12º. Quando os ossos e outros restos cadavéricos fizerem estorvo aos novos enterramentos, serão 
removidos e sepultados novamente dentro do cemitério.

Artº. 13º. Se alguém quebrar ou prejudicar algum jazigo, campa, inscrição, capela, lousa de nume-
ração e bem assim as plantas e árvores, tanto dentro como fora na rua do cemitério, pagará 
o prejuízo causado ao objecto e à junta a quantia de quinhentos reis de multa em razão do 
abuso e falta de respeito.

 § único – Se a Junta reconhecer que o prejuízo foi praticado por mera casualidade, isto é, 
de boa fé, se pagará somente o prejuízo causado ao objecto, ficando neste caso a multa sem 
efeito.

Artº. 14º. Todas as quantias pagas à junta de paróquia exaradas neste regulamento constituirão verba 
de receita paroquial, as quais serão entregues ao tesoureiro da junta, que as guardará sob 
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sua responsabilidade, escrevendo num livro especial cada uma de per si, com as devidas 
datas, nomes e apelidos das pessoas de quem as recebeu.

 § único – No fim de cada ano civil, se conferirá as quantias descritas no livro do tesoureiro 
com os duplicados em poder do secretário [artigos 5º. e 6º.] devendo, depois de conferidas e 
somadas as quantias recebidas, passar toda a importância a um só mandado, para regulari-
zação das contas.

Artº. 15º. A Junta de paróquia é obrigada a observar e fazer cumprir o disposto neste regulamento, 
enquanto não for alterado, cujas alterações serão sempre submetidas à aprovação da autori-
dade competente.

Artº. 16º. Fica revogado o regulamento do cemitério paroquial da freguesia de mil oitocentos e oitenta 
e seis [1886].

    Palhaça, 15 de Outubro de 1911

    O presidente, José Martins Lavoura Graça
    O vice-presidente, Adelino Ferreira Pinhal
    O vogal, José Pinto Belinquete
    O vogal, Luís Apolónio da Silva
    O vogal, Joaquim Marques

Aprovo para os devidos efeitos o presente Regulamento do cemitério paroquial da freguesia da 
Palhaça, tendo em vista o parecer do Delegado de Saúde.

    Aveiro, 30 de Dezembro de 1911
           O Governador Civil
    Júlio César Ribeiro de Almeida
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 1512 > Referência ao lugar de Vila Nova (da Palhaça), no Foral de Recardães.

 1527 > Cadastro da Estremadura:
  > Vila Nova: 11 vizinhos
  > Pedreira: 12 vizinhos
  > Mamarrosa: 14 vizinhos
  > Sosa: 40 vizinhos

 1623 > Referência a Vila Nova da Palhaça como «curato».

 1715 > Realização, segundo a tradição oral, da primeira  
   feira com data fixa e prevista.
  > (29 de Junho, dia de S. Pedro).

 1733  > Construção do cruzeiro de Vila Nova, o monumento 
   mais antigo da Palhaça.

 1750 > Data previsível da construção da Estalagem
   dos Quatro Caminhos.

 1758 > Dicionário Geográfico: refere expressamente a feira da Palhaça.
  > Palhaça: 34 vizinhos (123 hab.)
  > Vila Nova: 44 vizinhos (156 hab.)

 1760 > A Palhaça tenta, sem o conseguir, desligar-se de Sosa e construir 
   uma freguesia independente.

 1804 > Constitui-se a Freguesia de Palhaça.

 1810 > A capela, sede da recém-criada freguesia, é saqueada 
   pelos soldados de Napoleão.

 1831 > Construção da Igreja Velha.

 1855 > A freguesia da Palhaça passa a pertencer ao concelho 
   de Oliveira do Bairro.

 1867 > A freguesia da Palhaça é constituída por 292 fogos.

 1868 > Estabelecimento da primeira escola primária oficial.

 1872 > A freguesia da Palhaça é integrada no concelho de Aveiro.

 1879 > Fundação da Banda Filarmónica da Palhaça.

Século
XVI

Século
XVII

Século
XVIII

Século
XIX

PALHAÇA

                              TÁBUA CRONOLÓGICA

> 
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 1885 > Conclusão do cemitério público.

 1898 > A Palhaça é novamente integrada no concelho de Oliveira do Bairro.

 1903 > A feira passa a quinzenal. Realiza-se a primeira feira dos 12.

 1914 > Queda da torre da igreja de Vila Nova

 1918 > Primeiro alargamento do cemitério (para poente)

 1929 > Inauguração do edifício dos Correios e Telégrafos.

 1933 > Inauguração do edifício das Escolas Primárias

 1936 > Novo alargamento do cemitério (para nascente)

 1937 > Electrificação da freguesia.

 1938 > Inauguração da cabine eléctrica

 1941 > Construção do edifício-sede da Junta de Freguesia

 1949 > Demolição dos barracões fixos no Largo de S. Pedro.

  > Construção do coreto-tanque e dos 3 fontanários.

 1955 > Construção da capela do cemitério (lado nascente)

 1964 > Inauguração da Igreja Nova, no Areeiro

 1968  > É construído o cruzeiro do Areeiro

 1969 > Publicação da Monografia Histórica da Freguesia da Palhaça
  > Criação do Posto de Telescola

 1971  > Inauguração do Centro Paroquial 

 1976 > Fundação da ADREP

 1982  > Nasce o Rancho Folclórico da Casa do Povo da Palhaça

 1983 > Inauguração do Centro Paroquial e Social de S. Pedro da Palhaça

 1986  >Abre ao Público o Museu Paroquial de S. Pedro da Palhaça

 1988  >A feira abandona definitivamente o Largo de S. Pedro

 1991  >Nasce o Agrupamento de Escuteiros 970 da Palhaça

 1999  > É criada a Associação de Apoio à 3ª. Idade “O Recanto da Natureza”

Século
XIX

Século
XX
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CAMPO  DE ESCUTEIROS 
PADRE HORÁCIO CURA



ALBERTO RIBEIRO BRAGA 
ÁLVARO LOUREIRO CRUZ
ANTÓNIO BERNARDO
ANTÓNIO DOS SANTOS BERNARDO
ARMÉNIO TARRAFO
CARLOS ALBERTO SIMÕES DIAS
CARLOS ALBERTO SANTOS MARTINS
CARLOS MANUEL FERREIRA SANTOS
CASA MENA - DE LURDES e EDMA, Ldª.
FERNANDO DUARTE DA SILVA
FERNANDO JOSÉ MARTINS DA SILVA
FERNANDO MÁRIO MARTINS LOUREIRO
FERNANDO TOMÉ CARVALHO 

ILÍDIO FERREIRA LEITÃO
JOÃO JESUS PITA 
JOSÉ ANTÓNIO SANTOS FERREIRA
MANUEL ANTÓNIO REIS MARTINS
MANUEL JUSTINIANO DOS SANTOS
MANUEL LOURENÇO CARVALHO
MANUEL DOS SANTOS PINHAL
MANUEL SOUSA PEREIRA 
MÁRIO LINO FERREIRA BACALHAU
MIGUEL MARTINS VIEIRA
PAULO MARTINS LOURENÇO
PEDRO RIBEIRO MARTINS
VÍTOR SIMÕES LAREÃO 

A Junta de Freguesia da Palhaça agradece ainda as seguintes colaborações:
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