






Normas de Publicação

"Cadernos de Cultura: História & Património de 
Aveiro" publica artigos inovadores, redigidos 
em português (língua preferencial) e inglês que 
versem sobre temas relacionados com história, 
património, arqueologia, cultura, etnografia - 
entre outros ligados a Aveiro -, e que cumpram 
as recomendações e normas de edição 
produzidas para o efeito e disponibilizadas em 
rbma.cm-aveiro.pt.

Os artigos e respetiva declaração de autoria 
deverão ser remetidos à Câmara Municipal de 
Aveiro até ao dia 31 de março de cada ano civil, 
utilizando o endereço biblioteca@cm-aveiro.pt.

Os artigos publicados são da inteira 
responsabilidade dos autores.

Revista Cultural de Aveiro

A Câmara Municipal de Aveiro assume a edição desta 
publicação de elevado valor histórico e cultural, como 
opção de dar contributo para aumentar o conhecimento da 
história, da cultura e do património da Nossa Terra, que 
queremos aprofundar, estudar e divulgar regularmente.

A Árvore de Folhas

Esta publicação emana a vontade de fazer reviver 
a Historiografia Aveirense, na preservação do 
património e da memória de Aveiro, afinal um 
dos nossos deveres de casa, (em boa memória 
do Boletim Municipal de Cultura de 1983).

Um Caderno anual, sebenta periódica que se 
toma como poção mágica de folhas de papel 
bem dobradas e bem cosidas, de apontamentos 
e exercícios documentais, Inéditos da História 
validados em alta Gramagem; para uma leitura 
obrigatória da comunidade Aveirense, da 
Científica e da Escolar. 

Os Cadernos são de Cultura, são de História & 
Património, e de outras áreas afins, são Sempre 
AVEIRO, anseia-se com características de revista 
Indexada, detém Normas de submissão e de 
publicação, Nacional e lá para Fora.

Uma verdadeira amarração entre o passado 
e o futuro, raízes de uma árvore, E não existem 
Árvores sem Folhas.
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A revista Cadernos de Cultura História e do Património 
de Aveiro é mais um instrumento – dos muitos que 
temos criado e investido – para dignificar a História e a 
Cultura do Município e da Região de Aveiro, com a 
mais-valia de podermos utilizar estes saberes como 
contributos para o desenvolvimento do Município.

Tal como definimos no Plano Estratégico para a Cultura 
2019-2030 e praticamos na gestão do dia-a-dia, a 
Câmara Municipal de Aveiro escuta a voz dos Cidadãos, 
com especial atenção no que à Cultura e aos costumes 
Aveirenses diz respeito, estreitando laços e conduzindo 
esta ligação a mais e melhor atividade cultural e 
associativa em todo o Município. Este trabalho requereu 
um profundo estudo, que aqui apresentamos nesta 
primeira edição e que vamos repetir já em 2021.

Aveiro Cidade Candidata a Capital Europeia da Cultura 
em 2027, Cidade dos Canais e Terra com Horizonte, 
Aveiro Tech City, são mais do que projetos e assinaturas, 
são marcas indeléveis do trabalho profundo, aturado 
e intenso que temos vindo a desenvolver há muito 
tempo e que vai ter dia após dia, mais contributos muito 
importantes para o crescimento de Aveiro: dos nossos 
Filhos, dos nossos Netos e das Gerações vindouras.

O Nosso Bem-Haja ao Vereador Miguel Capão Filipe, 
ideólogo desta nova aposta da Câmara Municipal de 
Aveiro, a Todos os que tornaram possível pelos seus 
escritos e trabalhos a primeira edição desta Revista, 
desejando boas leituras a Todos quantos se queiram 
juntar a nós no conhecimento da Nossa Querida 
Terra e na projeção do seu Futuro.

José Ribau Esteves
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro
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A principal singularidade da cidade de 
Aveiro é a interseção entre o tecido 
urbano e os canais da Ria de Aveiro. 
O que hoje designamos por canais 
da Ria no espaço urbano resulta do 
encontro entre as linhas de água 
doce e salgada, e a instalação de 
diversas atividades humanas nas 
suas imediações desde há vários 
séculos. Ao longo da história os 
canais da Ria foram evoluindo na 
sua morfologia que, no contexto 
urbano da cidade de Aveiro, foram 
desempenhando diferentes funções 
para as comunidades adjacentes de 
acordo com as suas características 
e os costumes, recursos e 
conhecimento de cada época.  
De forma retrospetiva e prospetiva, 
este breve texto parte de três 
formas de olhar os canais urbanos 
da Ria de Aveiro, designadamente 
a singularidade, a mutabilidade e 
a funcionalidade, e a partir delas, 
desenvolve uma reflexão sobre cinco 
desafios a equacionar para a sua 
valorização. São eles a governação, 
transparência, sustentabilidade, 
resiliência, equidade e coprodução.

TERESA FIDÉLIS
Professora Auxiliar 
GOVCOPP, 
Departamento de Ambiente 
e Ordenamento da 
Universidade de Aveiro

The main singularity of the city of 
Aveiro is the intersection between 
the urban fabric and the channels 
of the Ria de Aveiro. The so-called 
water channels of the Ria in 
urban space are a product of the 
encounter of freshwater and salty-
water lines with the installation 
of several human activities in 
its surroundings throughout the 
centuries. The morphology of the 
urban channels has evolved and 
played different functions for the 
adjacent communities according 
to its features and the customs, 
resources and knowledge of each 
time-period. This text discusses, 
retrospectively and prospectively, 
the urban channels of the Ria de 
Aveiro through three dimensions, 
namely singularity, mutability and 
functionality, and develops  
a reflection on five challenges 
to be considered for the 
protection and enhancement. 
The mentioned dimensions 
are governance, transparency, 
sustainability, resilience, equity 
and co-production.

Infraestruturas 
verdes e azuis
Planeamento 
territorial

Blue and green 
infrastructures
Territorial 
planning

Pormenor da fig.6



INTRODUÇÃO A cidade de Aveiro está localizada nas 
imediações de um sistema estuarino complexo 
onde a foz de diversos rios, nomeadamente  
o Vouga, o Antuã, o Boco e o Cáster, confluem 
numa zona lagunar criada por uma barreira 
sedimentar que a protege do mar. Este sistema 
estuarino é, na sua globalidade, o terminus da 
bacia hidrográfica do Rio Vouga e dos seus 
afluentes. Uma bacia hidrográfica é a porção 
de território onde toda a água da chuva drena 
para um único estuário. Alternativamente, numa 
perspetiva aérea, mas não menos relevante, uma 
bacia hidrográfica constitui-se como uma árvore 
do território, uma estrutura de linhas de água que 
alimenta o solo, quais veias por onde circulam 
uma parte crítica de nutrientes essenciais à vida 
dos ecossistemas e às atividades humanas.  
A qualidade da água desta rede hidrográfica,  
e, por conseguinte, também dos canais da cidade 
que são dela parte integrante, é interdependente 
do tipo e da intensidade das utilizações dos 
recursos hídricos superficiais em toda a 
bacia bem como da eficácia dos sistemas 
de tratamento associados. Adicionalmente, 
depende, também, da interação hidrológica 
e ambiental dos caudais dos rios e dos efeitos 
da maré controlados, no âmbito da cidade, 
por um sistema constituído por uma eclusa 
e várias comportas.

Ao longo da história da cidade de Aveiro, 
os canais urbanos têm assumido um papel 
estruturante do tecido urbano e da sua 
interligação com o exterior, sendo possível 
associar diversas utilizações, funções e valores  
a diferentes gerações. A interpretação dos canais 
no processo de expansão da cidade tem variado 
ao longo do tempo sendo visível tanto nos mapas 
históricos como nos exercícios de planeamento 
territorial mais recentes. Estas diferenças 
resultam da cultura e do conhecimento vigentes 
em cada época. Presentemente, os canais 
permanecem como elemento original do centro 
da urbe quer do ponto de vista paisagístico, quer 

do ponto de vista turístico, ao qual se tem vindo 
a associar também uma expressiva valorização 
económica, social e cultural. Mas os tempos 
evoluem, e com estes, o conhecimento, e também 
por isso as interpretações sobre estes espaços 
são mutáveis. Não obstante o presente, vale  
a pena perspetivar outras representações  
e funções que os atuais canais podem assumir,  
e por que não, pensar a sua valorização de outras 
formas, quem sabe incluindo outras linhas de 
água a eles ligados.

Este breve texto, que sistematiza a comunicação 
feita no âmbito da 10ª Edição das Jornadas 
de História Local e Património Documental, 
dedicadas ao tema “Os Canais de Aveiro na 
sua História”, parte de três apontamentos 
sobre os canais urbanos de Ria de Aveiro 
para propor cinco desafios para o futuro 
sobre a sua valorização. Para o efeito está 
organizado em cinco secções. Depois desta 
introdução, na segunda secção expõe-se um 
conjunto de conceitos e recomendações que 
a comunidade científica propõe relativamente 
a componentes das cidades com canais 
urbanos. Na terceira secção abordam-se três 
apontamentos, enquanto pontos de partida 
para uma reflexão sobre os canais da Ria de 
Aveiro, designadamente a singularidade, a 
mutabilidade e a funcionalidade. Na quarta 
secção discute-se a realidade de Aveiro à luz 
daquelas recomendações e propõem-se cinco 
desafios que se devem considerar no futuro, 
designadamente governação, transparência, 
sustentabilidade, resiliência, equidade e  
co-produção. Na quinta secção conclui-se  
o artigo destacando os principais contributos.
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perspetivas sobre o azul e o verde 
urbano na ‘literatura cinzenta’

Genericamente, a evolução das preocupações 
com os valores ambientais em meio urbano 
reflete a sucessão de perspetivas associadas 
à conservação dos valores naturais existentes 
no território (MEA, 2005). Depois das fases 
iniciais marcadas pela conservação da 
natureza, a crescente perceção dos valores 
ecológicos e socioculturais, bem como dos 
valores económicos que os espaços azuis e 
verdes fornecem, levou a que as estratégias de 
proteção fossem enriquecidas com estratégias 
de valorização, i.e., explorando valores e 
oportunidades que estes espaços proporcionam 
(MEA, 2005, Andersson et al., 2014). Numa fase 
posterior surge a associação ao conceito de 
sustentabilidade, às cidades compactas e ao 
reforço da integração da componente ambiental 
nas estratégias de planeamento e governação 
dos territórios urbanos (Machác et al, 2016). 
Mais recentemente, a vulnerabilidade das 
cidades aos efeitos das alterações climáticas, 
traz um novo paradigma ao planeamento e 
governação ambiental, i.e, a resiliência (Franco, 
2010), procurada através de mecanismos,  
como as IAV, através dos quais os territórios  
e ecossistemas associados consigam manter  
ou recuperar as suas condições originais  
após riscos ou fenómenos extremos  
(Machác et al., 2016). 

Em geral, as cidades e a sua envolvente 
integram espaços verdes como parques, jardins, 
corredores verdes, espaços arborizados, e 
espaços azuis como lagos, rios, zonas húmidas, 
canais de espaços lagunares, pântanos, cujos 
valores e funções para as comunidades locais 
têm evoluído ao longo do tempo. A evolução 
do conhecimento científico sobre as suas 
potencialidades e funções tem feito com que 
estes espaços comecem a ser encarados como 
verdadeiras "infraestruturas azuis e verdes", 
pelo grande potencial para a qualificação do 
território e da vida dos cidadãos, contribuindo 
para a sustentabilidade e resiliência do mesmo 

(Madureira, 2012). Depois do conceito de 
infraestrutura verde já muito trabalhado pela 
comunidade científica, esta tem vindo a prestar 
maior atenção ao conceito de infraestrutura 
azul. Este conceito de ‘infraestrutura azul’ é 
referido por Li et al. (2016) como o conjunto de 
fluxos de água que fornecem múltiplas funções 
e serviços ambientais. A crescente importância 
dada às massas de água em contextos urbanos, 
enquanto elemento de conexão da estrutura 
verde, tem reforçado a sua importância entre  
a comunidade científica (Madureira, 2012).  
Assim, para cumprirem as suas potencialidades, 
as IAV devem constituir-se como redes 
multifuncionais de espaços abertos que, em 
conjunto, contribuem para a resiliência dos 
territórios e qualidade de vida dos cidadãos, 
através do fornecimento sustentável dos 
serviços prestados pelos seus ecossistemas  
(Demezure et al., 2014; Li et al., 2016). 
Historicamente conhecidos como “canais”,  
os corredores azuis surgiram como forma de 
criar uma rede de espaços urbanos projetados 
para facilitar os processos hidrológicos naturais, 
minimizando situações de inundações urbanas, 
aumentando a biodiversidade e ajudando na 
adaptação às alterações climáticas, assim 
como no melhor acesso a espaços de recreação 
(Tischler et al., 2013). Já os corredores verdes, 
para além de todos os outros serviços que 
prestam, são relevantes para conectar habitats 
fragmentados e reforçar a biodiversidade 
associada (Tischleret al., 2013). Segundo este 
autor, as IAV permitem interligar de forma 
dinâmica e útil as funções ecológicas que estes 
espaços proporcionam com as características  
e vivências dos espaços urbanos.

Os espaços azuis e verdes têm sido descritos e 
avaliados em diversos estudos devido aos múltiplos 
benefícios que os ecossistemas associados 
fornecem, sendo por isso encarados como 
instrumentos ativos de promoção dos serviços 
ecossistémicos nas cidades (Gómez-Baggethun 

& Barton, 2013; Kati et al, 2016; Madureira, 2016). 
Estes serviços definem-se como sendo os 
benefícios que o homem retira dos ecossistemas, 
acrescentando ainda que estes se podem dividir 
em quatro grupos principais: os serviços de 
provisão, de regulação, culturais e de suporte (MEA, 
2005). Considera-se que no meio urbano, as IAV 
fornecem um conjunto de serviços ambientais 
expostos nos parágrafos seguintes:

regulação do escoamento superficial
Os ecossistemas em ambientes urbanos 
desempenham um papel fundamental no 
fornecimento de água, no armazenamento e 
regulação controlada dos fluxos de água (Gómez-
Baggethun & Barton, 2013; Farrugia et al, 2013). 
Em concordância com o que é mencionado 
por Li et al. (2016), as zonas húmidas, rios, 
lagos, lagoas, entre outros, desempenham 
um papel importante na infiltração, retenção, 
armazenamento, purificação e drenagem 
de água, sendo por isso encarados como 
“esponjas” naturais de fundamental importância 
para cidades com grandes fluxos de água e 
mitigação do escoamento superficial. Áreas 
urbanas com grandes quantidades de espaços 
construídos, fazem com que o escoamento 
superficial seja maior do que quando comparado 
com áreas urbanas em que o solo permaneça 
uma superfície natural. Os pavimentos verdes 
associados aos canais permitem a retenção e 
infiltração de água ou a libertação por drenagem 
direta nos canais ou evapotranspiração (Bolund 
& Hunhammar, 1999; Demuzere et al., 2014). 
Adicionalmente as zonas verdes associadas aos 
canais têm também a capacidade de purificação 
da água através da remoção de poluentes. 

promoção da biodiversidade
De acordo com McKinney (2008), os 
ecossistemas urbanos são mosaicos 
heterogéneos de habitats onde a biodiversidade 
associada a diferentes grupos taxonómicos 
pode ser bastante elevada. As políticas de 
conservação da natureza e da biodiversidade têm 
vindo a ser estendidas para os espaços urbanos, 
em particular para os corredores ecológicos 
e as IAV (Madureira, 2012). Ao permitirem 
a conexão entre diferentes meios, as IAV 
contribuem para a manutenção e promoção 
de biótopos urbanos e da sua biodiversidade 
(Zareba, 2014; Haase, 2015).

promoção da biodiversidade
O fenómeno referido como ‘ilha de calor’ que 
se faz sentir em muitas cidades resultante 
da elevada concentração da edificação e do 
consequente aumento de absorção pelas 
superfícies construídas ou impermeabilizadas 
(Bolund & Hunhammar, 1999), pode ser 
minimizado pela presença das IAV. Segundo este 
autor, as IAV ajudam a minimizar as variações de 
temperatura e consequentemente, os efeitos das 
alterações climáticas. A vegetação contribui para 
o arrefecimento através da evapotranspiração, 
da retenção da humidade, da redução da 
velocidade do vento, do sombreamento, e, ao 
contribuir para amenizar os extremos climáticos, 
a reduzir o consumo de energia (Larsen, 2015). 
A presença de manchas de água, com os canais 
e os lagos, potencia este papel de regulação 
(Cameron et al., 2012).

purificação da Atmosfera
A poluição do ar causada pelos transportes, 
indústrias, aquecimento doméstico e incineração 
de resíduos, entre outras causas, constitui 
também um problema ambiental e de saúde 
pública em áreas urbanas. A vegetação nestas 
áreas melhora a qualidade do ar através 
da capacidade de remoção de poluentes 
atmosféricos (Gómez-Baggethun & Barton,  
2013; Demuzere et al., 2014). Nesta componente  
o papel da componente azul das infraestruturas  
é menos expressivo.

benefícios Económicos 
As IAV podem evitar prejuízos económicos 
resultantes de eventos extremos, como por 
exemplo as inundações agravadas com a típica 
impermeabilização dos solos nas cidades.  
Os benefícios das IAV na mitigação das 
alterações climáticas podem também gerar 
benefícios económicos. Segundo Bolund 
& Hunhammar (1999) e Zareba (2014), as 
IAV contribuem para a regulação climática, 
permitindo poupanças de custos quanto ao uso 
de energia para o aquecimento ou arrefecimento 
dos edifícios. Um outro aspeto são os benefícios 
na poupança de gastos com a saúde da 
população, decorrentes da presença de serviços 
dos ecossistemas, com a purificação do ar, 
a redução do ruído, a regulação de extremos 
climáticos, entre outros (Gómez-Baggethun 
& Barton, 2013). As IAV constituem também 
motivos de atração do turismo e do lazer. 
Estas atrações são uma grande oportunidade 
para trazer benefícios à economia das cidades 
pela valorização da sua imagem, e por 
proporcionarem atividades recreativas diversas 
(Haase, 2015; Madureira, 2016). Adicionalmente 
as IAV contribuem para a valorização do  
solo urbano nas suas imediações e para 
a instalação de alojamentos e atividades 
comerciais de elevada qualidade (Brander 
& Koetse, 2011). Roebeling et al. (2017) 
destaca dois contributos económicos das IAV, 
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nomeadamente, o favorecimento da cidade 
compacta por estimular a aproximação de 
residências para as suas imediações pelos 
benefícios ambientais oferecidos, o aumento do 
valor imobiliário das edificações. Estes contributos 
devem, contudo, merecer especial atenção já que 
podem agravar a gentrificação do espaço urbano 
requerendo medidas de planeamento e gestão 
urbana capazes de assegurar princípios  
de equidade e justiça ambiental.

Qualidade e saúde ambiental
Diversos estudos mostram que há uma relação 
entre a presença das IAV e a qualidade de vida 
e o bem-estar da população. Estes espaços 
oferecem múltiplas oportunidades para o lazer, 
para a prática de exercício físico, a melhoria 
da saúde física e mental, o desenvolvimento 
cognitivo e a interação social, levando ao 
relaxamento, conforto e satisfação (Gómez-
Baggethun & Barton, 2013). Oportunidades 
de socialização nestas áreas pode ser 
particularmente importante sobretudo para os 
grupos sociais mais vulneráveis, nomeadamente 
os idosos, crianças com reduzido acesso às 
redes sociais e pessoas com problemas de 
saúde (Demuzere et al., 2014).

As diversas utilizações das zonas azuis e verdes 
urbanas podem ter associadas conflitos e podem 
interferir com os potenciais benefícios referidos 
anteriormente. Assim, o pleno aproveitamento 
daqueles benefícios não requer apenas uma 
abordagem integrada nas fases de planeamento 
territorial e ambiental, governação e manutenção. 
Requer também um processo de sensibilização 
e de convergência dos diversos agentes e 
cidadãos relativamente às potencialidades, 
vulnerabilidades e formas de valorizar estes 
espaços e respetivas funções (Madureira, 2016; 
Roebeling et al., 2017). As abordagens integradas 
entre as IAV, o planeamento territorial, em 
especial quando se projetam zonas de expansão 
urbana, e as expectativas dos agentes locais 

e cidadãos, facilita a valorização das funções 
ambientais e previne a degradação de valores 
cuja recuperação é sempre mais onerosa que 
a proteção. Entre outros aspetos relevantes a 
ter em conta nas abordagens integradas às IAV 
no planeamento e governação destacam-se 
a atenção à multifuncionalidade (ambiental, 
económica, social e cultural), a conectividade 
territorial e a corresponsabilização dos diversos 
utilizadores e agentes na formulação de 
estratégias de valorização (Madureira, 2016). 
São também referidas como relevantes na 
governação dos bens públicos, a articulação 
com contextos mais alargados nomeadamente 
aos objetivos e instrumentos à escala regional 
e nacional (Osolen and Lister, 2004), isto é, 
garantir a articulação estrutural e funcional com 
a envolvente e não como unidades isoladas. 
Por último, e não menos importante, a par 
da preservação dos valores patrimoniais e 
históricos que podem estar associados a estes 
espaços, destaca-se também a relevância da sua 
reinvenção pelas comunidades e visitantes para 
que as cidades, e as suas singularidades, não 
se cristalizem e possam constituir o que Harvey 
(2000) designa por spaces of hope.

1. Esquiço das principais 
linhas de água sobre 
imagem da cidade datada 
dos finais do século XVIII, 
disponibilizada pelo Museu 
de Aveiro/Santa Joana. 

canais urbanos – singularidade, 
mutabilidade e funcionalidade

Presentemente, os canais urbanos são uma 
característica singular da cidade de Aveiro no 
contexto português. Estes canais constituem 
hoje verdadeiros ex-libris, representando, 
simbolicamente, a cidade de Aveiro. Noutros 
tempos tiveram uma importância relevante para 
um conjunto diversos de atividades económicas, 
tais como o transporte marítimo, a construção 
naval, a pesca, as trocas comerciais de bens 
produzidos localmente como o sal, os cereais 
e hortícolas, a cerâmica, entre outros e a 
importação por via marítima de muitos outros 
(Gaspar, 1988). Atualmente a utilização dos 
canais urbanos é essencialmente dominada 
pelos operadores marítimo-turísticos com  
os passeios em barcos tradicionais como  
as bateiras, os mercantéis ou os moliceiros.

Tal como referido na introdução, os canais 
da cidade de Aveiro resultam da confluência 
entre linhas de água doce e a entrada da maré. 
A figura 1 mostra uma representação a azul 
das principais linhas de água sobre a imagem 
da cidade datada de finais do seculo XVIII 
disponibilizada pelo Museu de Aveiro/Santa 
Joana. A imagem permite também observar o 
tecido urbano e a ocupação agrícola envolvente, 
em terrenos fundamentalmente aluvionares 
referidos em Gaspar (1988).

O pequeno núcleo urbano mais antigo, “cercado 
por braços de ria e pelos ribeiros que nela 
convergiam” (Arroteia, 1999, 41) foi dando 
origem a um processo de expansão urbana que 
integrou sucessivamente os canais e as linhas 
de água existentes. Este processo envolveu 
também o arroteamento de algumas salinas ou 
o aterramento de outras e a sua transformação 
em zonas de ocupação urbana (Gaspar, 1988). 
O chamado esteiro do Cojo, por exemplo, 
localizado perto da zona hoje ocupada pelo 
Mercado Manuel Firmino é um exemplo de uma 
área alagada aterrada para o desenvolvimento 
urbano (Arroteia, 1999). A importância dos 

canais navegáveis foi-se alterando ao longo 
do tempo com as variações sedimentares de 
fechamento e abertura ao mar e com ela a 
evolução das atividades económicas associadas, 
com a industrialização da cidade, em especial 
com unidades de cerâmica e moagem, e com a 
evolução do tecido urbano associado.

Hoje, no centro da cidade, são já pouco visíveis 
antigas linhas de água doce que drenam sobre os 
atuais canais. Entres estas, merecem destaque 
a antiga linha de água de Vilar que conflui com 
a zona do atual Lago da Fonte Nova, a linha de 
água que atravessa o Parque D. Pedro V e a Baixa 
de Santo António, ou a linha de água da Igreja 
das Barrocas que drena para o atual Canal de 
São Roque. Os problemas de contaminação 
da água dos canais por força das atividades 
humanas, a expansão da cidade, a estrutura 
fundiária adjacente, os recursos, a cultura e o 
conhecimento de cada época contribuíram  
para que muitas delas tenham em tempos  
sido aterradas ou entubadas tornando-se 
menos evidentes. 

Entre os canais que persistem de forma 
mais evidente, estão o Canal das Pirâmides 
(de entrada e saída da cidade e onde se 
encontram as eclusas e a ponte móvel),  
o Canal Central (que ainda hoje representa 
o postal ilustrado da cidade), o Canal do 
Cojo e Lago da Fonte Nova (anteriormente 
associados a localização industrial e 
entretanto requalificados da sequência da 
construção do Centro Comercial Fórum e no 
âmbito do Plano de Pormenor do Centro, o 
Canal de São Roque (associado aos antigos 
armazéns de sal e ao Bairro da Beira Mar, 
recentemente requalificado e agora associado 
ao parqueamento para as atividades na 
Praça do Peixe e as atividades recreativas 
e desportivas), o Canal dos Botirões (ligado 
à atividade de comércio na Praça do Peixe), 
o Canal do Paraíso e dos Santos Mártires 
(antigamente mais ligados ao comércio e hoje 
sobretudo à habitação). 
É certo que alguns canais tinham associadas 
habitações mais modestas, como no Canal 
de São Roque, ou atividades industriais, como 
no Canal do Cojo, mas, curiosamente, e tendo 
por base imagens antigas (ADERAV, 19841) 
ao contrário do que se observou noutras 
cidades, raramente se usaram os canais 
como as traseiras do edificado. Hoje, na sua 
grande maioria constituem-se como canais 
artificializados, isto é, enquadrados em muros 
betuminosos de contenção dos terrenos 
envolventes. Na sequência do Plano de 
Urbanização Polis (CMA, 2005), quase todos 
foram objeto de requalificação estrutural. 
Alguns foram também enriquecidos com 
equipamentos urbanos ou valorizados com 
pequenos espaços verdes. A oportunidade 
desta requalificação muito se deveu também 
à melhoria da qualidade da água obtida 
com o sistema intermunicipal integrado de 
tratamento de águas residuais (Fidélis, 2001) 
e dos próprios Serviços Municipalizados 
de Aveiro (Rodrigues, 1999).
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Muitos autores já destacaram o papel da Ria na 
história da cidade e as diversas formas através 
das quais os canais foram sendo utlizados, não 
se pretendendo pois aqui desenvolver tal matéria 
(ver, por exemplo, Gaspar, 1997; Amorim, 1997; 
ou Arroteia, 1998). Ao longo da história os canais 
urbanos desempenharam diferentes funções 
para as comunidades adjacentes de acordo 
com os costumes, recursos e conhecimento  
de cada época. O que se pretende destacar aqui 
como segundo apontamento, é a mutabilidade 
dos canais, i.e. a utilização e consequente 
valorização dos canais metamorfoseou-se 
ao longo dos tempos.

No centro da cidade, hoje, tendemos a vê-los 
como um elemento da paisagem urbana e como 
uma atratividade turística, quase dominada 
pelos movimentos das embarcações marítimo 
turísticas repletos de visitantes de inúmeras 
partes do mundo e pela ligação náutica que 
proporcionam a outras zonas da Ria. Mas nem 
sempre foi assim. De uma forma sumária e 
recorrendo a termos acessíveis, elencam-se 
na figura 2 diversos tipos de funções, utilizações 
e valores que os canais urbanos da Ria tiveram 
ao longo do tempo. A figura divide-os os em 
quatro fases evolutivas mas que não são 
mutuamente exclusivas.

A
drenagem das linhas 
de água superficial
rega de terrenos 
agrícolas e beberagem 
de animais
pesca e produção 
de sal 
escoamento de 
efluentes domésticos, 
de atividades 
artesanais e mais 
tarde industriais
drenagem de 
fertilizantes de 
terrenos agrícolas
meio de transporte
aproximação do tecido 
urbano

1 E as imagens disponíveis 
em http://portal.doc 
ua.pt/bibonline/aveiro/
exposicao_2009/Aveiro Antigo/
galeria.html (acedido dia
23.2.2018)

3. São Petersburgo (Rússia) 4. Amesterdão (Holanda)

Embora a fase mais recente, representada em 
(D), pretenda destacar os mais recentes valores 
que a comunidade científica associa a zonas 
azuis e verdes urbanas, podem encontrar-se 
funções e valores que são transversais ao 
longo do tempo. O modo como interpretamos 
as funções, utilizações e valores dos canais 
urbanos da Ria de Aveiro desafiam a forma 
como interpretamos a importância da água. 
No contexto urbano quando se pensa em água 
pensa-se em geral em rios, canais, piscinas, 
torneiras, redes de abastecimento e saneamento, 
águas pluviais, chuva, cheias e inundações, 
infiltrações. Em geral, só observações mais 
atentas nos levam a pensar em rega, zonas 
verdes ou solo enquanto estrutura de suporte de 
que a água é parte integrante. A valorização dos 
canais da cidade passa por se compreender 
o que são do ponto de vista hidrológico, 
ambiental, económico e social e, também, 
como todos estes aspetos se interpretam à luz 
do funcionamento do ciclo da água e da sua 
relevância para o território. 

B
drenagem das águas 
pluviais urbanas
drenagem de efluentes 
domésticos e 
industriais
fonte de mau odor e de 
doença
isolamento do tecido 
urbano relativamente 
aos canais
elemento da estrutura 
da cidade

Com a recuperação da qualidade da água nos 
canais e rios urbanos, inúmeras cidades dos 
países desenvolvidos têm vindo a desenvolver 
projetos de requalificação de margens investindo 
numa forte interligação entre espaços azuis, os 
canais, e espaços verdes. 
A comunidade científica tem vindo a designar 
estes espaços como "infraestruturas azuis 
e verdes" (IAV) e a reconhecer neles o 
fornecimento de especiais funções de regulação 
ambiental, saúde pública e valorização 
económica. Adicionalmente tem vindo a 
descobrir que a própria natureza pode oferecer 
soluções que facilitem a sustentabilidade 
ambiental, as chamadas ‘soluções baseadas na 
natureza’, i.e., soluções de uso e transformação 
do solo que reforcem ou simulem os processos 
de funcionamento da própria natureza dentro 
das cidades (EU, 2015). A reflexão anteriormente 
exposta mostra que “o conhecimento obriga não 
apenas a preservar a memória mas também a 
interpretar os canais da Ria através de conceitos 
inovadores”. É este terceiro apontamento que nos 

3, 4 e 5. Esquiços dos 
principais canais  
urbanos dos centros  
de São Petersburgo, 
Amsterdão e Veneza. 
Desenhos por Catarina 
Fidélis S. Nogueira (2018)

6. Esquiço dos canais 
urbanos da cidade de 
Aveiro. Desenho por Catarina 
Fidélis S. Nogueira (2018)

2. Exemplos de utilizações, 
valores e funções dos 
canais urbanos ao longo 
do tempo

5. Veneza (Itália) 6. Aveiro (Portugal)

C
requalificação da água 
com encaminhamento 
dos efluentes 
para estações de 
tratamento
requalificação de 
zonas ribeirinhas
valorização 
paisagística do 
território, retorno da 
frente do tecido urbano 
para os canais
meio para as 
atividades marítimo-
turisticas
atração turística e 
valorização económica 
da cidade
inspiração cultural e 
artística e elemento 
identitário

D
regulação ambiental
regulação e produção 
energética
valorização da saúde e 
do bem estar
valorização do tecido 
fundiário envolvente
bacia de retenção
mecanismo de 
adaptação às 
alterações climáticas

leva a destacar um conjunto de contributos que 
emergem da literatura científica e que permitem 
enriquecer o olhar sobre a Ria e perspetivar 
novos futuros.

Apesar de única entre as cidades Portuguesas, 
no contexto internacional podem encontrar-se 
outras cidades com redes de canais. Vejam-se  
por exemplo os esquiços representados na 
figura 3, 4 e 5 onde o tecido urbano convive com 
uma rede de canais bem expressiva Veneza, 
Amsterdão ou São Petersburgo. Mas outros 
exemplos poderiam ser referidos como Suzhou 
na China, Gold Coast na Austrália ou Fort 
Lauderdale nos Estados Unidos da América.  
Lá, tal como cá, os canais foram assumindo diversas 
funções, enfrentando problemas e desafios fruto 
da evolução geomorfológica, expansão urbana e 
respetivas vivências ao longo do tempo. 

A singularidade Aveiro não deixa, contudo, de 
poder ser comparada com outras cidades com 
canais. Veja-se numa representação semelhante, 

na figura 6, a estrutura dos canais representados 
a azul acompanhados pelas principais áreas 
verdes associadas representadas a verde e a 
mancha urbana que os envolve a cinzento.  
Nela podemos observar, entre outros aspetos, 
as zonas verdes do Rossio junto ao Canal 
Central, a zona adjacente ao canal e lago da 
Fonte Nova, a envolvente à linha de água da 
Forca-Vouga, e a envolvente à linha de água entre 
o Parque Infante D. Pedro e a Baixa de Santo 
António. Estas intervenções de requalificação 
ribeirinha sustentaram-se sobretudo numa 
lógica de valorização e marketing urbano e não 
tanto, mesmo no caso do chamado ‘parque da 
sustentabilidade’, na construção robusta de uma 
estrutura azul e verde, com as funções ambientais 
que a comunidade científica hoje reconhece, 
conforme referiremos na secção seguinte.

Nas décadas mais recentes, por força da 
recuperação da qualidade da água e dos 
desafios emergentes de requalificação de zonas 
ribeirinhas, têm sido de facto crescentes as 
intervenções de valorização, acompanhadas em 
alguns locais pelo reforço de espaços verdes 
na envolvente. Aveiro, tal como outras cidades 
têm enfrentado desafios de planeamento e 
governação dos espaços verdes envolventes 
aos canais da Ria, de valorização das funções 
ambientais, de adaptação às alterações 
climáticas, de promoção da resiliência, entre 
outros aspetos, cuja partilha poderá ser benéfica. 
Na sua singularidade, Aveiro é única, mas não 
está só. Outras cidades com canais, nos seus 
contextos ecológico-geográficos, demográficos, 
político-administrativos e socioeconómicos 
próprios, enfrentarão também problemas, 
desafios e processos de configuração de 
soluções. As utilizações dos canais, as pressões 
da ocupação humana e os consequentes 
impactes ambientais, o desenvolvimento de 
soluções técnicas de controlo da qualidade ou 
dos níveis do plano de água, a valorização pelos 
cidadãos, a institucionalização de mecanismos 
de gestão e de regulação, as estratégias de 
valorização ambiental, económica e cultural, 
entre outros, embora diferentes de cidade para 
cidade, podem ter aspetos inspiradores  
e potencialmente úteis para as congéneres.
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desafios para o futuro – governação, 
transparência, sustentabilidade, 
resiliência, equidade e coprodução

Apesar das vicissitudes da responsabilidade 
institucional de gestão dos canais da 
Ria, fortemente associada à volatilidade 
das instituições (regionais ou centrais 
desconcentradas) responsáveis pela gestão dos 
recursos hídricos, a verdade é que os canais 
urbanos têm persistido e afirmado o seu valor.  
O crescimento económico da região, a instalação 
da universidade, a evolução dos recursos e do 
conhecimento disponíveis, entre muitos outros 
aspetos, têm contribuído para o aumento do 
capital económico e social da cidade e para a sua 
capacidade de preservar, e até mesmo reinventar, 
os canais urbanos da ria. Mesmo assim, a leitura 
da secção anterior deixa transparecer que podem 
ser reforçados, ou explorados, novos desafios. 
Para os equacionar, vamos abordar um caminho, 
o da governação, destacando cinco atributos que 
consideramos críticos, designadamente, a 
transparência, a sustentabilidade, a resiliência,  
e equidade e a coprodução.

Ao longo do tempo, no âmbito da Ria de Aveiro, 
i.e., da globalidade da zona lagunar, por força da 
diversidade de usos e dos consequentes conflitos 
e pressões gerados, foi objeto de apelos antigos a 
importância da regulação da utilização dos canais 
e dos seus recursos e o papel do Estado. Veja-se 

por exemplo os seguintes excertos: 
“como não há fiscalização que os obrigue todos 
a entrar numa norma regular, reprimindo-lhes os 
excessos, ninguém se quer abster voluntariamente 
de tirar quanto pode em seu proveito, dum fundo 
social que está por completo à mercê, na convicção 
certa de que se sacrifica inutilmente, porque o 
seu exemplo não será seguido – tanto mais que 
não faltam as pressões doutros interesses a incitar 
o estrago do futuro ….” (99-100)“
Ao Estado não compete (…) concorrer, ou 
regulamentando ou abstendo-se de regulamentar, 
para que a grande multidão que cerca a ria tenha 
o direito de nela entrar em massa quando muito 
bem lhe apeteça e de tirar do seu solo ou das 
suas águas, a esmo e a eito, quanto queira e 
possa; mas sim estabelecer a ordem e o método 
no aproveitamento desta riqueza natural do 
país...” (119) (Augusto Nobre, Jaime Afreixo e 
José de Macedo, A Ria de Aveiro, relatório oficial 
do regulamento da ria, 28 de dezembro de 1912, 
Lisboa, Imprensa Nacional, 1915)

Os excertos lembram a chamada ‘tragédia dos 
comuns’ referida por Hardin (1968) e ilustram que 
há muito se refere a importância da governação 
dos canais, i.e., à existência de normas, de 
acompanhamento e de responsabilização 
pública e privada pela sua proteção.  
Se centrarmos a atenção sobre os canais urbanos 
da ria, pode dizer-se que a sua governação passa 
pela (i) definição de objetivos, nomeadamente 
que funções se pretende que desempenhem e 
como se pretende valorizá-los, através de que 
instrumentos e prioridades; (ii) pelo planeamento, 
i.e. pela configuração e antecipação dos tipos 
de decisões e compromissos se pretendem 
assumir, (iii) pela implementação das ações 
de manutenção e requalificação, (iv) pelo 
licenciamento de utilizações e pela fiscalização  
e finalmente pela (v) monitorização. Passa 
também, senão pela configuração, pelo menos 
pelo acompanhamento destas fases pelas 
entidades e interesses relevantes.

Numa sociedade moderna, o conceito de 
governação é entendido de uma forma 
abrangente, não devendo já ser encarado 
como um modo de decisão de comando e 
controlo, mas privilegiando formas de decisão 
mais partilhadas com a sociedade e os seus 
representantes. Esta nova dimensão da 
governação assume diferentes formas e levanta 
novos e exigentes desafios tanto às agências 
públicas como aos membros da sociedade, 
sejam empresas, associações ou cidadãos.  
A figura 7 mostra esquematicamente as 
possíveis interligações entre os diferentes  
grupos de interesse associados à governação 
dos canais. 

Atualmente, na sequência do protocolo 
de delegação de competências da antiga 
Administração da Região Hidrográfica do 
Centro, IP, a governação dos canais da Ria de 
Aveiro cabe à Câmara Municipal de Aveiro e está 
regulada através do Regulamento dos Canais 
Urbanos da Ria de Aveiro (RCURA) publicado 
através do edital nº 61/2014 da referida autarquia 
que tem como objetivos “a) a valorização, 
requalificação e revitalização dos canais;  
b) a definição de procedimentos e regras de uso  
do plano de água dos canais, assegurando o seu 
uso equilibrado e contínuo, c) a salvaguarda e 

defesa dos recursos hídricos existentes nos 
canais, d) a definição das regras de funcionamento 
e utilização do sistema municipal de eclusas 
e comportas, e) a preservação e melhoria da 
qualidade dos recursos hídricos e assegurar 
a prevenção e controlo da poluição nas mais 
variadas formas; f) a garantia da adequada 
gestão e compatibilização dos múltiplos usos no 
plano de água; g) a identificação das servidões, 
administrativas e das restrições de utilidade pública; 
h) a definição, dentro do plano de água dos locais 
mais aptos para as diversas utilizações propostas 
i) a defesa e valorização do património cultural da 
Ria de Aveiro, nomeadamente, barcos moliceiros” 
(RCURA, 2014). Importa também realçar que 
o regulamento prevê um conjunto de usos 
permitidos, interditos, princípios de articulação de 
usos e medidas de gestão de caudais, tanto em 
situações climáticas normais como em situações 
de fenómenos de pluviosidade extrema. A figura 8 
sintetiza extratos do seu conteúdo relativamente 
a estes aspetos. Embora pouco divulgado, este 
regulamento está disponível ao público através 
da página web da Câmara Municipal. Seria 
relevante também a divulgação da monitorização 
da sua implementação. Nesta destacam-se 
três perspetivas que nos parecem relevantes. 
Uma diz respeito ao acompanhamento da 
qualidade da água dos canais e aos problemas 

de funcionamento de estações elevatórias que 
pontualmente geram danos evidentes sobre 
a massa de água e prejudicam a imagem da 
cidade. Não nos devemos esquecer que os 
parâmetros de qualidade da água dos canais 
estão enquadrados nos objetivos de política 
da água decorrentes da Diretiva Comunitária 
(Diretiva 2000/60/CE, de 23 de outubro) e da 
transposição nacional correspondente, bem 
como os objetivos adotados pelo Plano de  
Gestão da Região Hidrográfica dos Rios Vouga, 
Mondego e Lis. Outra perspetiva diz respeito 
aos custos e benefícios anuais associados 
à utilização e gestão dos canais, e à clara 
identificação da respetiva alocação. É certo  
que há custos e benefícios que nem sempre  
são facilmente mensuráveis, mas, mesmo  
assim, o exercício possível deve ser partilhado 
com a comunidade urbana. A utilização de 
objetivos e indicadores de tipos e intensidade de 
usos, de qualidade e de custos e benefícios pode 
enriquecer esta tarefa. Adicionalmente, hoje  
em dia, a partilha de informação sobre a gestão 
dos bens públicos, como é o caso dos canais 
da cidade, reforça os níveis de transparência da 
governação, aumenta as relações de confiança 
interinstitucional e entre instituições e cidadãos. 
Facilita também a mobilização da sociedade em 
torno da sua valorização e proteção.

7. Principais grupos de 
interesse no âmbito da 
governação dos canais da 
ria (adaptado de Randolph, 
2004).
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2 https://www.ruimtevoorde-
rivier.nl/english/ (acedido dia 
23.2.2018)

O regulamento dos canais (existente à data deste 
texto) encara-os apenas como estruturas azuis, 
quase isoladas da envolvente excetuando no que 
diz respeito às zonas de atracação e entrada e 
saída das embarcações. Mas o contributo dos 
canais para a sustentabilidade ambiental da 
cidade está muito interdependente dos espaços 
verdes envolventes. A gestão destes espaços 
está prevista noutro tipo de regulamentos, 
nomeadamente nos do Plano Diretor Municipal, 
do Plano de Urbanização da Cidade de Aveiro, 
do Plano de Urbanização Polis dos Planos de 
Pormenor do Centro e da Baixa de Santo António, 
entre outros.

Como podemos ver atrás, este conceito assume 
contornos mais ricos e leva-nos a ver os canais  
e as zonas verdes associadas como verdadeiras 
infraestruturas no espaço urbano.  
Este reconhecimento pode desafiar a cidade  
a ver a água de uma forma mais abrangente e, 
em colaboração com agências governamentais 
e empresas, suscitar a adoção de novas formas 
de valorização da ‘água’ e do ‘verde’ no contexto 
da cidade de Aveiro. Entre diversos exemplos 
possíveis está a requalificação e inovação dos 
serviços de saneamento básico e a criação de 
estruturas que permitam soluções de maior 
simbiose de usos entre os vários tipos de 
água (água cinzenta resultante da utilização 
doméstica, da água azul existente nos canais 
e da água verde associada aos ecossistemas 
dos espaços verdes). A transformação ou 
dotação dos edifícios com novas estratégias 
de uso eficiente da água deve também ser 
encarada como um desafio para a cidade dos 
canais. Para além destes desafios, de natureza 
mais complexa do ponto de vista técnico e 
institucional, não podem esquecer-se outros 
com soluções técnicas já mais testadas noutras 
cidades, como sejam mais telhados e paredes 
verdes e mais pavimentos permeáveis nas 
imediações dos canais. No âmbito da 
sustentabilidade e da vivência dos cidadãos 

estão também medidas que reduzam os níveis 
ruído e poluição afastando os automóveis e 
reforçando pistas cicláveis para as imediações 
dos canais e das zonas verdes adjacentes. 
Este tipo de medidas reforça a relevância das 
recomendações anteriormente referidas, i.e., 
da importância do planeamento integrado das 
vertentes azuis e verdes nos espaços urbanos, 
desafiando assim, os processos de planeamento, 
por exemplo do Plano Diretor Municipal, agora 
em revisão. 

Um outro aspeto que desafia a governação 
dos canais prende-se com a resiliência, i.e., a 
capacidade de resistir e se adaptar aos riscos 
associados aos fenómenos extremos e às 
alterações climáticas. O programa internacional 
“room for the rivers” 2, cujo princípio é 
"desartificializar" as margens dos cursos de água 
e dar-lhes espaço para as crescentes variações 
de caudal, através de novas zonas verdes, tem 
desafiado inúmeras cidades por esse mundo 
fora. Na impossibilidade de alargamento de 
zonas verdes nas imediações dos canais da 
cidade de Aveiro, dada a instalação do edificado 
na sua proximidade, o contributo dos canais 
urbanos para a resiliência a cheias e inundações, 
pode vir a requerer o desassoreamento dos 
canais urbanos por forma a aumentar a sua 
capacidade de retenção ou de encaixe em 
tempos críticos, reforçando assim o que o 
RCURA refere. Adicionalmente estender os 
canais urbanos a outras linhas de água 
existentes, nomeadamente a linha de água das 
Barrocas ou a linha de água que passa próximo 
do lugar de Patela, podem ser ideias de projetos 
a explorar no futuro.

Para terminar salientam-se outros dois desafios 
para o exercício da governação dos canais. Um 
prende-se com equidade, i.e., com a importância 
de procurarmos um novo lema, "uma ria para 
todos" – para os proprietários de embarcações, 
para os operadores marítimo-turísticos, mas, 

também, para cidadãos com formas diversas de 
utilização recreativa, de natureza mais familiar por 
exemplo, que possa envolver as crianças, os jovens 
ou os idosos, uma utilização da ria mais criativa e 
transgeracional. Poderiam desenhar-se novos tipos 
de embarcações ou outras atividades recreativas, 
desportivas e culturais associadas à ria como 
pontos de partida para recriar a utilização 
dos canais. O outro desafio prende-se com a 
importância do envolvimento dos cidadãos 
na identificação destes novos usos num 
processo que hoje se designa por coprodução. 
O conhecimento das entidades tradicionalmente 
responsáveis pela governação e o conhecimento 
técnico-científico dos que lhes estão associados 
são naturalmente muito importantes, mas não 
são já considerados como a única fonte de 
informação relevante para a decisão sobre os 
bens públicos. Hoje, valoriza-se cada vez mais 
o conhecimento das comunidades, e a sua 
integração nos processos de decisão reforça 
as relações de confiança. É reconhecido que 
comunidades com elevado capital social como 
é o caso de Aveiro, acreditam ter o direito e a 
responsabilidade de tomar parte dos assuntos 
públicos. E quanto maior for a participação 
pública, maior é o empenho e disponibilidade 
para valorizar os bens públicos e colaborar na 
configuração de politicas públicas urbanas. 
Isto permite potenciar, entre outros aspetos, a 
corresponsabilização pela proteção e até mesmo 
pela recriação deste bem coletivo que é Ria na 
cidade. A recente iniciativa municipal designada 
por “Festival dos Canais” seria um excelente 
momento para, anualmente, associar atividades 
que mobilizem os cidadãos em processos 
de sensibilização, reflexão e de governação 
colaborativa sobre novas formas de valorização 
destes cursos de água.

8. Extratos do Regulamento 
dos Canais Urbanos da Ria 
de Aveiro à data
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Este breve texto desenvolveu uma observação 
pessoal, de carácter retrospetivo e prospetivo, 
sobre os canais urbanos da Ria de Aveiro 
partindo de três características que lhe são 
próprias ao longo do tempo. Destacou (i) que 
na sua singularidade não é única e que a 
aproximação a outras cidades com redes de 
canais urbanos pode ser uma oportunidade 
para partilhar experiências e desafios, (ii) 
que as utilizações e os valores (económico, 
ambiental e social) têm sido mutáveis ao 
longo do tempo, e (iii) que podemos 
equacionar novos valores e funções. 

Sabe-se hoje que os espaços azuis e 
verdes nas cidades não se constituem 
apenas atrações paisagísticas e turísticas 
e recreativas. Eles são fontes de diversos 
serviços dos ecossistemas, nomeadamente, 
a promoção da biodiversidade, a regulação 
climática, a purificação da atmosfera, a 
regulação do fluxo de água e mitigação do 
escoamento superficial, a promoção de 
benefícios económicos e o aumento da 
qualidade de vida e saúde da população.  
A necessária utilização dos contributos das 
IAV (sustentabilidade, resiliência e saúde 
ambiental, entre outros), requer uma 
ponderação integrada no planeamento 
e na governação da cidade. Só assim se 
conseguirão equacionar medidas que 
potenciem os aspetos positivos e reduzam 
os negativos, garantindo a equidade na 
distribuição dos custos e dos benefícios 
da utilização e gestão das IAV da cidade. 
A par da dimensão técnico-científica, 
é particularmente relevante que se 
garanta a formulação de uma plataforma 
colaborativa agregadora de interesses e 
papeis na comunidade Aveirense, onde, 
compreendendo a dinâmica e a plasticidade 
do passado e dos seus valores, se coinventem 
e coconstruam novos futuros para os  
canais da Ria. 

Para além dos aspetos abordados no texto, 
termino destacando três notas para o futuro. 
A primeira, recomendando que se adotem 
estratégias e medidas de requalificação 
dos canais urbanos existentes e das zonas 
verdes adjacentes com as chamadas 
"soluções baseadas na natureza" e se 
partilhe com os atores locais a formulação 
e implementação das soluções. A segunda, 
sugerindo que a cidade lidere a criação de 
uma rede internacional de cidades com 
canais urbanos e partilhe experiências, 
desafios e soluções. A terceira e última, 
desafiando a cidade a equacionar a 
expansão do conceito das IAV a outras linhas 
de água existentes e que drenam para os 
canais da Ria como sejam, por exemplo, 
as linhas de água das Barrocas ou de Vilar, 
ou outras, conduzindo assim os benefícios 
ambientais, sociais e económicos referidos 
neste texto, a outras zonas da cidade 
alargada ultrapassando com soluções 
inovadoras as aparentes barreiras que a 
linha de caminho de ferro, a A25 ou a EN 109 
possam constituir.

Termino com um poema em homenagem 
póstuma a um grande e delicado amigo 
desta cidade que tive a honra de conhecer 
e com quem tive o privilégio de partilhar a 
paixão pela Ria de Aveiro, Joaquim António 
Gaspar de Melo Albino. 

O que é bonito neste mundo, e anima, 
É ver que na vindima 
de cada sonho 
fica a cepa a sonhar outra aventura…
e que a doçura 
que se não prova 
se transfigura 
numa doçura 
muito mais pura 
e muito mais nova.
(Miguel Torga)
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Este artigo faz uma reflexão sobre 
as relações e o desenvolvimento 
urbano entre o dentro e fora da 
muralha de Aveiro, desde o período 
em que esta foi erguida, a partir 
do séc. XV. Considera-se que o 
desenho urbano que existia dentro 
de muralhas e a própria muralha não 
podem ser dissociados da evolução 
urbana que ocorreu fora das 
muralhas. Assim, explora-se aqui a 
relação entre a localização das três 
principais portas da muralha – a da 
Ribeira, a da Vila e a de Vagos – e a 
sua envolvente. 

This article is a reflection about 
the urban connections and 
developments occurred between 
the inside and the outside of the 
Aveiro city walls (rampart), since the 
time it was built (15th century). It is 
considered that the urban design 
inside the wall and the wall itself 
can’t be dissociated from the urban 
evolution occurred outside the city 
rampart. Therefore, this article 
explores the relation between the 
locations of the three main doors 
of the wall – “Ribeira”, “Vila” and 
“Vagos” – and their surroundings.

MARIA JOSÉ CURADO

Professora Auxiliar da 
Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto

O ESPAÇO 
URBANO 

ALÉM 
MURALHAS
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O aglomerado urbano inicial de Aveiro 
estabeleceu-se na margem sul do Esteiro do 
Côjo, numa zona de cota alta, mas próxima deste 
Esteiro onde ocorriam as principais atividades 
comerciais. É este aglomerado que se vê 
rodeado de uma muralha a partir do séc. XV.

A iniciativa e data de início de construção da 
muralha é anterior1 à data da vinda do Infante 
D. Pedro, senhorio da Vila de Aveiro, filho do Rei 
D. João I, por volta de 1418, apesar de não haver 
dúvidas que D. Pedro veio trazer grande impulso 
à construção desta muralha.

O arquiteto desta obra terá sido Lourenço Eanes 
de Morais, o mestre de obras do Infante 
D. Pedro, tendo sido utilizado “o calcário branco 
acinzentado dos lugares próximos, calcário 
brando é certo, mas que o tempo endurecia”2. 
O seu estado deteriorado aliado à inexistência 
de uma razão política e social para a sua 
permanência, e ainda à necessidade de pedra 
para consolidar a barra de Aveiro, fez com que 
em 1806 houvesse autorização para a sua 
demolição e utilização dos seus materiais na 
construção da referida barra.

A muralha de Aveiro, mais do que uma função de 
proteção, veio trazer grandiosidade e dignidade 
à Vila de Aveiro. De traçado medieval, a sua 
centralidade é facilmente identificável pelo 
significativo número de funções que encerrava: 
igreja, paços do concelho, albergaria, hospital, 
judiaria, entre outros.

Tendo em conta as várias descrições existentes, 
mas sobretudo a de Rangel de Quadros e a 
Planta da Cidade de Aveiro, 1780/81 (IGP), é 
possível fazer uma eventual reconstituição do 
seu traçado. De forma hexagonal irregular, a 
muralha de Aveiro foi pensada à imagem da 
de Jerusalém e, assim, tinha nove portas (três 
delas duplas e por isso se fala em doze portas), 
localizadas em pontos estratégicos: a da Vila, do 

INTRODUÇÃO Sol, do Campo, do Côjo, da Ribeira, do Cais ou do 
Norte, do Alboi, de Rabães e a de Vagos. Tinha 
ainda quatro postigos, várias torres, terraços e 
escadas. As entradas duplas eram as de Vagos 
e as que ligavam a artéria mais importante 
intramuros: a da Vila e a da Ribeira.3 
A importância destas duas Portas está 
relacionada com o facto de serem as duas 
principais formas de entrar na Vila – por terra 
e por mar. Nestes casos de entradas duplas 
havia duas portas: uma virada para dentro, outra 
para fora, formando um “hall de entrada”, que 
pelo menos na da Vila tinha bancos onde as 
pessoas permaneciam.

O desenvolvimento deste artigo baseia-se 
na convicção de que para a interpretação do 
desenho da muralha, é necessário e essencial 
compreender o desenvolvimento urbano que 
acontecia também no seu exterior.  
Para além de questões morfológicas do terreno, 
particularmente a localização das diversas 
portas tem uma razão de ser e, na sua maioria, 
está relacionada com o crescimento que se fazia 
sentir nos territórios fora de muralhas.

Considera-se que a localização de duas das 
portas principais da muralha – a da Ribeira e 
a da Vila – está intimamente ligada quer com 
o facto destas serem os extremos da principal 
artéria no interior da muralha – Rua da Costeira 
e Rua Direita – quer também com as dinâmicas 
urbanas fora de muralhas, que por sua vez 
foram também influenciadas pela proximidade 
às referidas portas. Assim, tendo em conta esta 
interdependência, relata-se parte da evolução 
urbana na envolvente destas duas portas e ainda 
da terceira porta dupla, a Porta de Vagos.

1 Silva, Mª João Violante  
B. M. - Aveiro Medieval, Câmara 
Municipal de Aveiro, 1991

2 Oliveiros, Albertina. Aveiro no 
século XV, pp. 19, in Aveiro e o 
seu Distrito, nº 15, Publicação 
Semestral da Assembleia Distri-
tal de Aveiro, 1973, pp. 19

3 Quadros, Rangel de - Apon-
tamentos Avulsos, Volume II 
(Cópias em Biblioteca Munici-
pal de Aveiro) e Amorim, Inês 
– Aveiro e a sua provedoria 
no século XVIII (1690-1814): 
estudo económico de um 
espaço histórico. Série História 
Regional e Local nº1. Coimbra: 
CCDR-C, 1997 

1. A muralha de Aveiro,  
séc. XVIII (Fonte: Gravura  
publicada no Jornal Litterario 
e Instructivo ‘O Panorama’ 
Vol. 2º - Serie 2. ª, 1843,  
Biblioteca Municipal  
de Aveiro)

2. Reconstrução do traçado 
da muralha e localização 
esquemática das Portas, 
Postigos e Torreões
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A Porta da Ribeira fazia a ligação entre a praça 
central da Vila dentro de muralhas e Vila Nova, 
fora de muralhas, que se desenvolvia a norte do 
canal principal. 

Esta praça – atual Praça da República – era o 
chamado Fundo da Vila, designado ao longo de 
muito tempo também como largo da Igreja de 
S. Miguel. É, desde essa altura, para além do centro 
cívico e administrativo, a matriz ordenadora do 
urbanismo de Aveiro, sendo um dos seus limites, 
o eixo principal da vila muralhada – as já referidas 
Rua da Costeira e Rua Direita. Efetivamente, era 
aqui que se localizavam a Igreja de S. Miguel, sede 
de freguesia até 1572, a Câmara, a Albergaria de 
S. Brás, no local onde se construiu o Liceu, o 
Paço Episcopal, a Misericórdia e o Teatro.

O local de charneira da ligação desta praça com 
Vila Nova, através da Porta da Ribeira, era onde 
hoje se localiza a denominada Ponte-Praça, local 
de grande agitação comercial e de atividades 
ligadas com a exploração do sal e pescas.  
Era também aqui que se realizava o mercado  
da fruta e dos legumes.

Desde o tempo medieval que houve necessidade 
de ligação das duas margens do canal, com 
construção de pontes que foram sendo 
substituídas à medida das necessidades. No 
séc. XVIII existiam duas pontes: a primeira, a 
dos Arcos, apresentava uma guarda em ferro 
e uma faixa de sete metros de largura; a outra, 
a das Almas, era de pedra e tinha uma faixa de 
rodagem com cinco metros de largura.

Vila Nova foi o nome dado à parte da Vila que 
começou a nascer fora de muralhas, para o 
lado norte, sobretudo a partir do séc. XV, junto 
às margens do Esteiro do Côjo que atravessava 

a Porta da Ribeira e a envolvente 
urbana

a Vila, fixando-se aí a população dedicada às 
atividades marítimas, mercantis e piscatórias. 
Trata-se inicialmente de um aglomerado de 
crescimento espontâneo no seguimento da Rua 
Direita (dentro da muralha), de casas toscas, de 
carácter humilde de paredes pobres, de adobe, 
de lama e cobertas de colmo. A localização 
deste aglomerado deve-se à proximidade com 
a área muralhada, ao canal da Ria, onde se 
localizavam as estruturas para as atividades 
marítimas, e porque outros locais, passíveis de 
serem ocupados, não teriam condições: o Côjo e 
o Rossio eram áreas de lodo, sem consistência 
suficiente para suportar as construções.

Vila Nova desenvolvia-se então desde a zona  
a norte e próxima das muralhas até à zona de  
Sá (terra de lavradores e proprietários).  
As últimas casas da vila eram do Convento do 
Carmo; entre este e o Convento da Madre de 
Deus (atual Quartel) não havia nenhuma casa. 
Esta ligação, fora de muralhas, da zona poente 
até Sá – Caminho de Sá – é muito importante do 
ponto de vista social e vem definir uma ligação 
urbana, que durante séculos foi estruturante do 
espaço urbano que ligava Aveiro a Esgueira.

No extremo deste caminho, para nascente, 
localiza-se a Capela Sra. da Alegria.  
É provavelmente o templo mais antigo da cidade. 
Embora não se sabendo a data da sua fundação, 
Marques Gomes4 aponta ter origem no séc. 
XIII, e estava associada a uma irmandade de 
pescadores muito importante – a Confraria de 
Santa Maria de Sá, a mais antiga das confrarias 
de Aveiro. Ainda mais a nascente, na continuação 
do Caminho de Sá, encontramos a Capela do 
Senhor das Barrocas, localizada numa zona 
mais alta e que seria o remate final deste eixo 
importante que ligava Vila Nova a Esgueira.

4 Marques Gomes – Subsídios 
para a história de Aveiro, Compi-
lação de notícias publicadas em 
‘Campeão das Províncias’, 1899

3 e 4. Mercado da fruta e 
legumes: terceiro quartel 
do séc. XIX, 1890  
(Fonte: Coleção Tércio 
Guimarães)

5 e 6. Ponte-Praça: 1920, 
s/d (Fonte: Coleção Tércio 
Guimarães; Coleção Fernan-
do Morais Sarmento)

7. Localização do Caminho 
de Sá, Conventos e Capelas 
a nascente

32 42 62 
52 
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Esta zona de Aveiro – Vila Nova – cresceu muito 
a partir do séc. XV, sobretudo pelas atividades 
ligadas à pesca do bacalhau e à exploração 
de sal, e as poucas casas colmadas que a 
formavam deram origem a um bairro populoso. 
Em 1572, o bispo, por entender que a população 
era excessiva para uma só freguesia, dividiu o 
território em quatro freguesias: a sul do canal 
S. Miguel (engloba a muralha, ou parte dela, e o 
bairro do Alboi) e Espírito Santo (que se estendia 
para sul das muralhas e ia até à Quinta do Gato); 
a norte do canal, Vila Nova fica dividida em duas 
freguesias: Vera-Cruz e Senhora d’Apresentação.

A matriz inicial da freguesia de N. Sra. da 
Apresentação foi a capela de S. Gonçalo, 
localizada numa elevação junto às salinas, 
construída pelo povo no início do séc. XVI. Por 
ser muito pequena decidiu-se construir uma 
nova, num local um pouco afastado, mas na 
continuidade da ligação e alinhamento que 
surgiam da Porta da Ribeira. Trata-se da Igreja de 
N. Sra. da Apresentação (ainda hoje existente), 
tendo-se iniciado a sua construção em 1606 e 
terminado em 1616, passando a ser a matriz 
da freguesia. A velha capela de S. Gonçalo 
ameaçava ruína e no mesmo espaço  
foi edificada uma nova capela, de planta 
hexagonal, terminada em 1732, a conhecida 
Capela de S. Gonçalinho.5

Relativamente à matriz da freguesia da Vera Cruz, 
em 1572 – a Igreja da Vera Cruz – ignora-se a 
data da sua construção, mas sabe-se que foi 
inaugurada em 1587. Acabou por ser demolida 
entre 1876 e 1879 dado o seu estado de ruína. 
Ainda se iniciou a construção de uma nova igreja, 
mas nunca foi terminada por falta de recursos 
financeiros. Assim, a transferência provisória da 
sede paroquial de freguesia em 1876 para a Igreja 
de N. Sra. da Apresentação passou a definitiva.

Em 1835, Aveiro foi reduzida a duas freguesias: 
Vera Cruz (norte do Canal) e Nossa Senhora 
da Glória (a sul do Canal). O bairro de Sá, que 
até então pertencia a Ílhavo, foi incorporado 
na Vera-Cruz. A norte, a freguesia de N. Sra. da 
Apresentação foi extinta tendo-se incorporado  
na Vera Cruz. 

Outra zona importante de Vila Nova e que tem 
uma história urbana diferente, localiza-se mais  
a norte, junto ao hoje denominado canal de 
S. Roque. Tratava-se de áreas de marinhas, 
praias e grandes quintas com vinhas e searas.

As principais propriedades que se identificam 
nesta zona eram o Prazo Gil Homem (ou 
Campo dos Frades) e a Quinta da Granja. 
Se relativamente ao Prazo Gil Homem a 
informação é escassa, a história da Quinta 
da Granja permite-nos compreender o 
desenvolvimento urbano nesta zona que hoje 
conhecemos como Bairro da Beira-Mar. 

Uma das primeiras referências encontradas, 
relativa à Quinta da Granja, data de 1269, mas  
em 1534 surge uma figura – Tomé de Oliveira  
da Silva – que vem fazer prova de um 
aforamento da Quinta da Granja por parte de 
ascendentes seus, e de todos os foros pagos ao 
Duque de Aveiro até então, tomando assim posse 
da administração da Quinta, e tornando-se o  
1º Senhor da Quinta da Granja. 

8 e 9. Caminho de Sá, final 
do séc. XIX (Fonte: Coleção 
Tércio Guimarães)

10 e 11. Capela N. Sra da 
Alegria e Capela do Senhor 
das Barrocas, 2019

5 Neves, Francisco Ferreira – 
Subsídios para a história da 
Nossa Senhora da Apresenta-
ção, de Abeiro, in Aveiro e o seu 
Distrito, nº 3, Publicação 
Semestral da Assembleia 
Distrital de Aveiro, 1967, pp.  
18-38 e Gaspar, João 
Gonçalves - S. Gonçalo de 
Amarante, Edição da Mordomia 
das Festas de S. Gonçalinho, 
Aveiro, 1975

12. Património religioso  
de Vila Nova:
1. Igreja de Vera Cruz
2. Igreja Nª Sª Apresentação
3. Igreja S. Gonçalinho
4. Igreja de S. João
5. Capela de S. Roque

13 e 14. Igreja de Nª Sra. 
da Apresentação: 1969, s/d 
(Fonte: Coleção Tércio Guima-
rães; Imagoteca da Câmara 
Municipal de Aveiro: Coleção: 
Passaporte – "Loty")

5

1

2
3

4



CADERNOS CULTURA: HISTÓRIA & PATRIMÓNIO DE AVEIRO CM AVEIRO 3130

Gil Homem, Tesoureiro da Casa da Índia e Tomé 
Oliveira, Cavaleiro da Casa Real, – os proprietários 
dos referidos territórios – foram determinantes 
na definição de todo o desenho urbano da 
zona mais a norte da cidade, junto ao canal de 
S. Roque. Efetivamente, no séc. XVI, surgem 
duas ruas paralelas – Rua do Vento (hoje Rua 
Dr. António Christo) e Rua de S. Bartolomeu / 
Rua Norte (hoje Rua de Manuel Luiz Nogueira) 
– que vieram “romper” os campos de vastos 
territórios, sem outras urbanizações à volta, mas 
que Gil Homem e Tomé Oliveira perceberam 
que eram fundamentais ao desenvolvimento 
urbano daquela zona da vila. Segundo Rangel 
de Quadros, na sua obra Apontamentos Avulsos 
(manuscritos) de 1911 a 1919 6 , Gil Homem 
fez um aforamento a Tomé Oliveira em 1561 
para que este pudesse abrir uma rua – Rua do 
Vento – para construir casas e aforá-las. Trata-se 
exatamente do limite das duas propriedades destes 
dois homens. A outra – Rua do Norte– segundo 
a mesma fonte, foi aberta em 1580 também por 
iniciativa dos dois. A dimensão, escala e localização 
destas ruas, comparativamente ao que era o 
desenho urbano das zonas mais próximas, é 
um sinal claro da intenção de planear um traçado 
específico e arrojado, considerando-se por isso, 
uma significativa operação de loteamento em 
pleno séc. XVI.

Quinta da Granja

Prazo Gil Homem

Rua do Norte

Rua do Vento

6 Quadros, Rangel de - Aponta-
mentos Avulsos (manuscritos) 
de 1911 a 1919 (fotocópias 
depositadas na Biblioteca da 
Câmara Municipal de Aveiro)

7 Gomes, Marques - Subsídios 
para a história de Aveiro, Com-
pilação de notícias publicadas 
em ‘Campeão das Províncias’, 
1899, pp. 72

8 Correspondência entre 
António Luíz de Souza e a CMA, 
1902, CMA/Arquivo Histórico 
Municipal de Aveiro, ct 2337, 
Pasta 21

Mesmo não se conhecendo de quem partiu  
a ideia – se de Gil Homem, se de Tomé Oliveira – 
o facto é que ambos se interessaram e viabilizaram 
a abertura destas ruas, que ligavam o Esteiro  
de Sá (hoje, após a sua regularização, Canal de  
S. Roque) à zona mais urbanizada, próximo da 
extinta Igreja da Vera Cruz. Se por um lado criaram 
mais condições ao desenvolvimento desta área, por 
outro, definiram um traçado que viria a influenciar 
todo o restante traçado daquela zona da Beira Mar, 
coisa que só veio a acontecer no início do séc. XX.

Marques Gomes dá o seu testemunho 
relativamente a este assunto desta forma:  
“As vinhas e as searas que vinham de Sá até 
onde hoje se vê a pequena ermida de S. Gonçalo 
foram desaparecendo para dar logar a novas 
construções que surgiam de anno para anno 
d’uma maneira verdadeiramente notável. E, além 
do desenvolvimento progressivo d’esta parte 
de Aveiro, há a notar um certo cuidado que se 
observou com uma grande parte d’aquellas 
construções. São d’isto testemunho a rua do 
Vento e, a do Norte”.7

A Quinta da Granja foi, entretanto, herdada por 
uma filha de Tomé de Oliveira e depois por seu 
neto Manuel Barreto Ferraz que, em 1621, compra 
o Prazo de Gil Homem a Lourença da Costa, 

neta de Gil Homem. Em 1624, ‘conjuntou’ em 
testamento o Prazo de Gil Homem e a Quinta 
da Granja instituindo o vínculo de morgado de 
sucessão regular. Morre nesse mesmo ano 
numa missão aos Açores. Este grande território 
que constituiu o Morgado da Granja mantém-se 
na família até ao primeiro quartel do séc. XX, e 
hoje ainda podemos encontrar a casa principal, 
embora em mau estado de conservação, 
expondo o brasão com as armas: Barreto, Ferraz, 
Oliveira e Vasconcelos. É aqui que também se 
encontra a pequena Capela de S. Bartolomeu, de 
forma circular, construída em 1568.

Como se pode observar há um “vazio” entre as 
referidas ruas e a zona que, entretanto, se ia 
também desenvolvendo para poente, junto da 
Igreja de S. Gonçalo. Foi a chamada Quinta da 
Apresentação, uma área bastante significativa, 
permanecendo sem ser urbanizada até ao início 
do séc. XX. Na correspondência entre o seu 
proprietário e a Câmara, de 1902 8, pode ler-se 
o seu ponto de vista e intenção: “reconhecendo 
a necessidade de facultar ao uso do publico 
por meio de venda ou aforamento, a extensa 
superfície de terreno que ella alli ocupa, a fim de 
dar expansão ao natural desenvolvimento das 
edificações deste bairro que não tem dentro da 
sua área outro local próprio e adequado”.

15. Localização do  
Prazo Gil Homem e  
Quinta da Granja

16 e 17. Rua do Vento  
e Rua do Norte (ou de  
S. Bartolomeu), 1780, 2019

18. Morgado da Granja
em 1624

Capela de 

S.Bartolomeu

Casa do

M
orgado

15 18 

16 
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Entre as várias regras que propõe à Câmara, há 
uma parte que denota uma preocupação com 
o traçado urbano: “A largura das novas ruas 
deverá ser de seis metros, excepto a da rua 
central, que segue do Largo D’Apresentação 
pela viella da Palmeira até à rua de S. Roque, na 
extensão de 180 metros, a qual terá dez metros 
para poder ser arborizada”; as outras seriam 
perpendiculares entre a Travessa da Palmeira 
e a Rua do Arco e a Rua do Vento.

Verifica-se assim que a proposta apresentada, 
e depois em geral implementada (a arborização 
da rua principal nunca se veio a concretizar), foi 
influenciada pelo traçado das ruas do Vento 
e do Norte, do séc. XVI, quer pela criação de 
eixos principais de ligação ao Canal de S. Roque, 
quer pela escala do traçado urbano.

9 Gomes, Marques - O Districto 
de Aveiro: notícia geographica, 
estatistica, chorographica, 
heraldica, archeologica, 
historica e biographica da 
cidade de Aveiro e de todas 
as villas e freguezias do seu 
Districto, Coimbra: Imprensa da 
Universidade, 1877
 

Outra zona importante de Vila Nova e com 
natureza e desenvolvimento urbano distinto 
das anteriores é o Rossio, que foi em tempos 
passados uma marinha de sal, bem visível nas 
plantas de 1780 e 1865. Desconhece-se a data 
em que o Rossio começou a ser utilizado como 
logradouro público, mas ao longo dos anos foi 
tendo diversos equipamentos: a Praça do Peixe, 
um matadouro público, praças de touros, Feira 
de Março, entre outros. 

Também era no Rossio que se localizava a 
Capela de S. João que, segundo Marques 
Gomes9 foi construída em 1607. O seu estado 
de conservação não era bom e acabou por ser 
demolida em 1911, além de que era vontade da 
câmara desafogar o largo do Rossio que era o 
maior da cidade.

19, 20 e 21. Localização 
da Quinta da Apresen-
tação: 1780/1, anterior 
a 1911, 1931 (Fonte: 
Planta da Cidade de Aveiro, 
1780/81(?), Instituto 
Geográfico Português, CA 
390; Extracto duma Planta 
da Cidade de Aveiro anterior 
a 1911, Arquivo Histórico 
Municipal de Aveiro; e 
Planta da Cidade de Aveiro, 
Levantada e desenhada por 
Gumerzino da Silva, 1931, 
Arquivo Histórico Municipal 
de Aveiro)

22 e 23. Rossio: 3º quartel 
do séc. XIX, 1860 (Fonte: 
Coleção Tércio Guimarães)

24 e 25. Localização do 
Bairro João Afonso: 1780, 
anterior a 1911 (Fonte: 
Planta da Cidade de Aveiro, 
1780/81(?), Instituto Geo-
gráfico Português, CA 390; 
e Extracto duma Planta da 
Cidade de Aveiro anterior 
a 1911, Arquivo Histórico 
Municipal de Aveiro)

Em meados do séc. XIX há um grande 
crescimento populacional nesta zona, sendo 
as habitações claramente insuficientes. Mas 
a expansão urbana estava condicionada pela 
existência da marinha do Rossio. Foi em 1875 
que se decidiu definitivamente a urbanização 
daquela zona. Nasceu assim o Bairro de 
João Afonso.

Entre 1982 e 1984 foi elaborado um 
projeto para o Rossio, de autoria de Tércio 
Guimarães em colaboração com Gabinete de 
Arquitetura Paisagista Gonçalo Ribeiro Telles 
e Francisco Caldeira Cabral, que resultou 
aproximadamente no espaço que agora é  
um dos mais emblemáticos espaços verdes 
de Aveiro, dignificando a entrada poente  
na cidade.

 19

 20  21  24  25

 22  23
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a Porta da Vila, a Porta de Vagos 
e a envolvente urbana

Foi sendo construído e reconstruído ao longo 
dos anos, tendo havido um incêndio em 1712 
que o deixou em ruína12. Assim, o que hoje 
conhecemos data do séc. XVIII, incluindo a 
fachada da igreja. Funcionou como escola 
primária, hospital e quartel. Atualmente restam a 
Igreja de Santo António, a Capela de S. Francisco 
e o claustro. A sua cerca, que era muito fértil, em 
1862 foi transformada em jardim público.

O Parque Infante D. Pedro começou por ser 
um Passeio Público, impulsionado por Manuel 
Firmino da Maia, em 1862, aproveitando a 
extensa plantação de árvores, existente desde 
1672, deixada pelos frades franciscanos.  
No entanto, Marques Gomes (1875) refere  
que esta “frondosa alameda, que havendo sido 
plantada em 1672, por fr. António das Chagas, 
foi destruída em 1862, sem se deixar um único 
vestígio d’aquella vegetação secular.”13 Também 
o Conselheiro José Ferreira da Cunha e Sousa, 
faz referência ao desaparecimento da alameda 
construída pelos frades: “hoje jardim público, 
e então uma alameda de velhos freixos, já em 
parte substituídos por álamos e outras árvores 
menos importantes”.14

Mais tarde, em 1919, Dr. Lourenço Peixinho 
adquiriu a antiga Quinta do Germano (área 
dentro da cerca que havia sido comprada em 
1841 aos frades franciscanos), contígua mas 
desnivelada relativamente ao jardim/passeio 
público referido, aproveitando uma linha de água 
aí existente, para a transformar no Parque da 
cidade, cuja inauguração se deu em 1927, sendo 
autor do projeto Jacintho de Mattos. Era um vale 
pantanoso e improdutivo que foi transformado 
num espaço verde de lazer e que ainda hoje é o 
principal parque da cidade.

A Porta da Vila e a Porta de Vagos eram duas das 
ligações entre a muralha e a zona sul e mais alta 
da Vila. Apesar de menos ocupada do ponto de 
vista urbano, no séc. XV, relativamente a Vila Nova, 
a verdade é que desde o séc. XVI, foi notório o 
crescimento da Vila para sul da muralha. 

Uma das ligações importantes que esta Porta da 
Vila promovia era entre a zona central e nobre da 
Vila com a Praça da Fonte das 5 Bicas, onde se 
localizava a Igreja do Espírito Santo, que foi sede 
de freguesia em 1572, na época em que foram 
criadas as quatro freguesias na vila de Aveiro. 
Desconhece-se a data de construção desta 
igreja, que foi demolida entre 1858 e 1875. 

Para nascente crescia o Bairro dos Oleiros 
(ou das Olarias), fronteiro à muralha, que 
era habitado por pessoas que se dedicavam 
aos campos e às atividades cerâmicas, cuja 
importância era visível, havendo inclusivamente 
uma torre nas muralhas que se chamava Torre 
dos Oleiros. No séc. XIX há um grande impulso 
com o aumento das atividades ligadas à 
cerâmica, tornando-se este claramente um  
bairro de operários. 

O monumento mais importante nesta zona sul 
era, no entanto, o Convento de Santo António, da 
ordem de S. Francisco, localizado na saída para 
Ílhavo e Vagos, no enfiamento da terceira porta 
dupla da muralha, a Porta de Vagos. Os primeiros 
terrenos – uma horta – para a construção deste 
Convento foram doados em 1524 por João 
Nunes Cardoso, mas entretanto ergueram-se os 
edifícios com “esmolas do povo”, sendo que a 
cerca possuía várias fontes e árvores seculares.10 
Gomes (1901) relata: “não era grande o território 
da cerca, mas em compensação, era fértil (...) 
E para essa fertilidade concorria um abundante 
ribeiro, que atravessava (e ainda agora atravessa) 
toda a cerca”.11

26. Rossio, 2019

27. Projeto para o Jardim 
do Rossio, 1984 (Fonte: 
Arquivo Geral da Câmara 
Municipal de Aveiro)

10 Gomes, Marques. Memórias 
de Aveiro, Aveiro: Typ. Commer-
cial, 1875

11Gomes, D. J. S. – Secção 
Histórica: Convento e Igreja de 
Santo António em Aveiro, in Voz 
De S. António, 4ª Série, 7º anno, 
1901, pp.135

12Calão, Hugo - O Convento 
de Santo António de Aveiro, in 
Memórias Gráficas de Antigos 
Conventos e Mosteiros de 
Aveiro (dir. Ferreira, F.M.T e 
Correia, P.A.), Direção Geral 
do Livro, dos Arquivos e das 
Bibliotecas, Arquivo Distrital de 
Aveiro, 2016

13Gomes, Marques - Memórias 
de Aveiro, Aveiro: Typ. Commer-
cial, 1875, pp.146

14Sousa (Conselheiro), José 
Ferreira da Cunha e. A memória 
sobre Aveiro (1908?), in Arquivo 
do Distrito de Aveiro, Vol VI, 
1940, pp. 90 

28. Antigo Convento 
de Santo António, 1953 
(Coleção Fernando Morais 
Sarmento)

29 e 30. Aspetos do  
Passeio Público: 1912,  
s/d (Fonte: Imagoteca da  
Câmara Municipal de  
Aveiro: Coleção: Pap. 
BORGES – Coimbra (107); 
Imagoteca da Câmara  
Municipal de Aveiro:  
Coleção: Aníbal)

31 e 32. Terrenos e envol-
vente onde se construiu o 
Parque Infante D. Pedro: 
1912 (vendo-se o Hospital 
ao fundo), 1925 (Fonte: 
Coleção Tércio Guimarães)

28

29
30

31
32
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Aveiro tem uma história urbana muito 
interessante e com acontecimentos importantes 
que ditaram a sua evolução e futuro, marcada 
até ao início do séc. XIX pela presença da 
muralha, que determinou desenvolvimentos 
e formas de viver o espaço urbano distintos 
nas diferentes zonas da Vila. Para uma correta 
interpretação do desenho da muralha, sem 
dúvida que é fundamental um conhecimento 
e compreensão dos acontecimentos fora de 
portas. Neste artigo explorou-se a relação urbana 
dentro e fora da muralha em locais específicos 
– as três principais portas da Muralha – da 
Ribeira, da Vila e de Vagos. Muito mais haverá 
a explorar e contar quer sobre estas, quer 
sobre as outras seis portas que, embora não 
tenham a importância destas, são igualmente 
fundamentais para se entender a evolução 
urbana e as vivências sociais dentro de muralhas 
e das diferentes zonas que a circundavam.
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No dia 11 de abril de 2019, Aveiro assinalou  
os 260 anos da sua elevação a cidade.  
Tal acontecimento inseriu-se numa época de 
assinaláveis transformações no sentido da 
implementação do absolutismo esclarecido. 
Tratava-se de uma nova forma de governar, 
coerente e estruturada, concretizada através 
do reforço e uniformização do poder estatal e 
de modernização da sociedade, que havia sido 
apenas ensaiada no reinado de D. João V, 
através de medidas pontuais e esporádicas. 

Tentaremos, neste artigo, enquadrar a promoção 
de Aveiro, não apenas a cidade mas também a 
sede de comarca e de bispado, numa época de 
progresso económico, social, político e cultural, 
embora perturbada pela agudização das tensões 
entre tradição e inovação, permanência 
e mudança.

IN
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O
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Ç
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O

Cidade de Aveiro
Comarca de Aveiro 
A política de absolutismo 
esclarecido do reinado de 
D. José implicou várias medidas 
de reforço e centralização do 
poder estatal. Uma delas consistiu 
em disciplinar e controlar a 
grande nobreza, com destaque 
para o duque de Aveiro, senhor 
da mais opulenta Casa do Reino. 
Após a sentença condenatória 
dos implicados na tentativa 
de regicídio, os rendimentos e 
jurisdições desta Casa transitaram 
para a Coroa, incluindo a vila ducal 
de Aveiro, promovida a cidade, 
sede de comarca e de bispado e 
colocada sob a alçada direta do 
poder central.

Aveiro City
Aveiro Judicial District 
The enlightened absolutism policy 
of D. José reign implied measures 
of reinforcement and centralization 
of the State power. One of them 
was to discipline and rule the 
upper aristocracy; this was the 
case of the Duke of Aveiro, owner 
of the most important manor-
house of the Portuguese kingdom 
at the time. Being the Duke 
declared guilted in the process of 
the regicide attempt, all incomes 
and jurisdictions of Aveiro manor-
house changed to the Portuguese 
Crown. The ducal small town was 
included and promoted to city in 
the aftermath. That meant it would 
gain judicial district seat, bishopric 
seat and placed under the direct 
central power jurisdiction.
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O fracasso da ampla conspiração da alta nobreza 
contra o rei D. João II, urdida a partir de 14811, 
fez emergir uma nova nobreza, da qual Fernão 
Martins Mascarenhas constitui um exemplo. 
Em recompensa pela sua fidelidade, o monarca 
concedeu-lhe a alcaidaria-mor de Montemor-o-
Novo, o senhorio da vila de Lavre2 e de Estepa3, 
a comenda de Mértola (da ordem de Santiago) e 
nomeou-o capitão-mor dos Ginetes e membro  
do seu Conselho4.

Um seu descendente, Francisco Mascarenhas, 
como muitos outros membros da nobreza, apoiou 
as pretensões de Filipe II de Espanha ao trono 
de Portugal, recebendo a respetiva recompensa5. 
Assim, juntou outras às prerrogativas adquiridas 
por Fernão Mascarenhas e conservadas pelos 
sucessores. Foi nomeado vice-rei da Índia e integrou 
a equipa dos cinco Governadores de Portugal6. 
Além disso passou a ser capitão-donatário das 
ilhas das Flores e do Corvo, nos Açores; e da ilha de 
Santo Antão, em Cabo Verde, cargos que seriam 
transmitidos aos sucessores, bem como o de 
conde de Santa Cruz, atribuído por carta régia de 
3 de outubro de 15937.

Nos finais do século XVII, o 6º conde de Santa 
Cruz, D. Martinho Mascarenhas, juntou a este 
título o de 3º marquês de Gouveia. Herdara-o 
através de sua mãe, D. Juliana de Lencastre, 
irmã do 2º marquês, D. João da Silva. Entretanto, 
os Mascarenhas haviam acrescentado à de 
Montemor-o-Novo as alcaidarias-mores de 
Mértola, Grândola e Alcácer do Sal. E à comenda 
de Mértola as de Mendo Marques e Vargem 
(ambas da Ordem de Cristo). Com o título de 
marquês de Gouveia, D. Martinho herdara outro, o 
de mordomo-mor, de grande importância pelo seu 
valor honorífico8.

O último membro desta estirpe foi D. José 
Mascarenhas e Lencastre, 8º conde de Santa Cruz 
e 5º marquês de Gouveia. Embora sendo filho 
segundo, destinado pelos pais à vida eclesiástica, 

a ascensão dos Mascarenhas 
(Séculos XV-XVIII)

1 FONSECA, Luís Adão da – 
D. João II, p. 50-80.

2 FONSECA, Teresa – Lavre. Oito 
séculos de história, p. 69-72.

3 A defesa da Estepa era uma ex-
tensa propriedade rural do termo 
de Moura. Incluía casas, instala-
ções agrícolas e pecuárias, gado, 
mato e terras de semeadura. V. 
GUERRA, Luís Bivar - Inventário e 
sequestro da Casa de Aveiro em 
1759, p. 308-309.

4 FONSECA, Luís Adão da – 
D. João II, p. 72, 77, 84, 89, 176, 
190, 217. A companhia dos Gine-
tes constituía a guarda pessoal 
do rei, que após a conspiração 
de que foi vítima o acompanhava 
para toda a parte.

5 BOUZA, Fernando – D. Filipe I, 
p. 99-11 e 179-193.

6 Entre 1593 e 1599. V. BOUZA, 
Fernando – D. Filipe I, p. 155.

7 ZÚQUETE, Afonso Eduardo 
Martins – Santa Cruz (Condes 
de). In Nobreza de Portugal e do 
Brasil. Vol. 3, p. 290-291. O título 
de conde de Santa Cruz refere-se 
à vila de Santa Cruz, na ilha das 
Flores.

8 ZÚQUETE, Afonso Eduardo 
Martins – Gouveia (Marqueses 
de). In Nobreza de Portugal e do 
Brasil. Vol. 2, p. 641-642.  
E COSTA, António Carvalho da – 
Da Villa de Lavre. In Corografia 
Portugueza …, p. 439.

9 GUERRA, Luís de Bivar – Inven-
tário e sequestro da Casa de 
Aveiro em 1759, p. 410.

10 NEVES, Francisco Ferreira – 
A Casa e Ducado de Aveiro. Sua 
origem, evolução e extinção. In 
Arquivo do Distrito de Aveiro, 
1972, p. 80. 

11 MONTEIRO, Nuno Gonçalo – 
D. José, p. 42-47.

tomou inesperadamente posse dos dois 
primeiros títulos e do correspondente património 
em 1741, por mercê de D. João V, após a renúncia  
e afastamento do país de seu irmão mais velho, 
D. João Mascarenhas, fugido da corte por 
envolvimento amoroso com uma fidalga casada9.

Em 1745, a opulenta Casa de Aveiro foi 
incorporada na Coroa pelo 7º duque, D. Gabriel 
de Lencastre Ponce de Leão, ter morrido solteiro, 
sem descendência. Mas dois pretendentes 
interpuseram um pleito nos tribunais, por se 
acharem com direito à sua posse: D. António  
de Lencastre Ponce de Leão, duque de Banhos 
em Espanha e sobrinho do duque D. Gabriel; e  
D. José Mascarenhas, por ser trineto de  
D. Juliana, 3ª duquesa de Aveiro10.

O Tribunal da Relação, em 1749, sentenciou a 
favor deste último, por influência de seu tio frei 
Gaspar da Encarnação, ministro todo-poderoso 
nos últimos anos do reinado joanino11. D. António 
embargou a sentença, mas esta foi confirmada 
pelo Procurador da Coroa, por acórdão de 26 de 
maio de 175212. Também pela mão de seu tio, 
D. José Mascarenhas ascendera, em 1750, a 
presidente do Tribunal do Desembargo do Paço13.

Com a sentença de 1752, o conde de Santa Cruz e 
marquês de Gouveia acrescentava ao seu já vasto 
património numerosos bens da Coroa e o morgado 
da Casa de Aveiro. Entre os mais importantes 
doados pela Coroa, incluindo as respetivas rendas, 
jurisdições cível e crime, ofícios e padroados 
de igrejas, contam-se: os domínios da extensa 
ouvidoria de Montemor-o-Velho, com as vilas de 
Abiul, Aveiro, Brunhido, Casal de Álvaro, Louriçal, 
Lousã, Montemor-o-Velho, Penela (da Casa do 
Infantado), Pereira, Recardães, Segadães14 e 
Torres Novas15; ainda as vilas de Águeda, Barreiro, 
Castro Verde, Ferreira (do Alentejo), Samora 
Correia, Santiago do Cacém e Sines16, além dos 
almoxarifados de Azeitão, Comporta, Samora 
Correia e Belmonte, e Torres Novas17. Entre os bens 

1. Edifício dos Paços do 
Concelho, erguido na 
sequência da elevação de 
Aveiro a cidade, em 1759. 
A obra, construída a partir 
do edifício da antiga 
cadeia, teria ficado concluí-
da por volta de 1797.
Imagoteca Municipal  
de Aveiro.  

o fracasso da ampla conspiração,           fez emergir uma
12 NEVES, Francisco Ferreira –  
A Casa e Ducado de Aveiro. Sua 
origem, evolução e extinção, 
p. 80.

13 MONTEIRO, Nuno Gonçalo – 
D. José, p. 44.

14 Abiul e Louriçal são atualmen-
te freguesias do concelho de 
Pombal. Pereira é freguesia do 
concelho de Montemor-o-Velho. 
Recardães e Segadães, são 
freguesias do concelho de 
Águeda. Brunhido é um lugar da 
freguesia de Valongo do Vouga 
e Casal de Álvaro um lugar da 
freguesia de Espinhel, ambas 
pertencentes a Águeda.

15 LIMA, José de – O distrito 
de Aveiro na ouvidoria de 
Montemor-o-Velho. In Arquivo 
do Distrito de Aveiro. Nº 8. 
Dezembro de 1936, p. 265-277.

16 NEVES, Francisco Ferreira –  
A Casa e Ducado de Aveiro. Sua 
origem, evolução e extinção, 
p. 59.

17 GUERRA, Luís de Bivar – 
Inventário e sequestro da Casa 
de Aveiro em 1759, p. 285.

18 GUERRA, Luís de Bivar – 
Inventário e sequestro da Casa 
de Aveiro em 1759, p. 287-288 
e 329-333.

19 NEVES, Francisco Ferreira – 
A Casa e Ducado de Aveiro. Sua 
origem, evolução e extinção, 
p. 88. 

20 HESPANHA, António Manuel 
– As vésperas do Leviathan. 
Instituições e poder político. 
Portugal – séc. XVII, p. 411.

21 GUERRA, Luís de Bivar – 
Inventário e sequestro da Casa 
de Aveiro em 1759, p. 411.

22 GUERRA, Luís de Bivar – 
Inventário e sequestro da Casa 
de Aveiro em 1759, p. 411.

do morgado, incluem-se: a prebenda de Coimbra, 
com algumas rendas do seu almoxarifado e dos 
almoxarifados de Aveiro e de Montemor-o-Velho; 
os paços de Azeitão; a lagoa de Albufeira; a serra 
da Arrábida; e vários moinhos em Setúbal. E no 
termo de Alcácer três herdades, uma coutada 
com uma casa de campo, pinhais, uma vinha 
e moinhos de água salgada. Os bens próprios 
da Casa de Aveiro incluíam várias habitações 
e propriedades livres de vínculo, incluindo uma 
herdade no termo da vila do Torrão18.

Apesar de possuir tão vasto património, D. José 
Mascarenhas não era duque, pois o Ducado e a 
Casa de Aveiro eram instituições independentes. 
Por isso empreendeu «fortes diligências» 
para obter o título, pelas honras, privilégios e 
proveitos que ele lhe proporcionaria. Após grande 
insistência, o rei D. José conferir-lho-ia, por carta 
régia de 4 de outubro de 1755, embora apenas 
«em sua vida somente», contrariamente à forma 
«de juro e herdade», pela qual o haviam possuído 
os anteriores titulares19. A primeira expressão 
significa que à sua morte o título apenas poderia 
ser transmitido ao sucessor através de nova 
doação. Já a segunda possibilitaria a transmissão 
hereditária, bastando para o efeito requerer 
a confirmação, no prazo de seis meses após 
a morte do detentor20.

A partir de então D. José Mascarenhas, «altivo 
e orgulhoso no mais alto grau»21, passou a 
ostentar nas cartas e documentos oficiais os 
seguintes títulos, bens e prerrogativas: 

«8º Duque de Aveiro, 5º Marquês de Gouveia, 8º 
Conde de Santa Cruz, Mordomo-mor da Casa Real, 
Presidente do Desembargo do Paço, senhor das 
vilas de Lavre, de Santa Cruz e de Lages, senhor de 
Estepa e das ilhas de Santo Antão, Flores e Corvo, 
comendador de Mértola, na Ordem de Santiago, 
de Mendo Marques e Vargem, na Ordem de 
Cristo, alcaide-mor de Mértola, Montemor-o-Novo, 
Grândola e Alcácer-do Sal»22.
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as Casas Távora e Atouguia

A doença de D. João V favoreceu, a partir de 
1742 e mais acentuadamente depois de 174723, 
a recuperação, por parte do clero e da nobreza, 
de práticas e privilégios que o monarca antes se 
esforçara por cercear.

D. José Mascarenhas, como referimos, foi 
o principal privilegiado desse período de 
decadência. E «para tapar a boca ao vulgo sobre 
a exaltação de seu sobrinho e a injustiça que 
deram a seu favor na causa do Duque de Aveiro», 
o referido frei Gaspar da Encarnação procurou 
conquistar «a fação da Nobreza, despachando 
a todos os Fidalgos com Títulos e Comendas». 
Entre as principais famílias contempladas há 
duas que nos interessam para o caso em estudo: 
os Távora e os Atouguia. 

O 3º marquês de Távora, D. Francisco de Assis 
e Távora, foi nomeado vice-rei da Índia, num 
processo igualmente polémico24. D. Francisco, 
3º conde de Alvor, tornara-se 3º marquês de 
Távora por ter casado com sua prima, D. Leonor 
Tomásia de Távora, 6ª condessa de S. João da 
Pesqueira e 3ª marquesa de Távora, que herdara 
os títulos e bens pela morte prematura de seu 
irmão António Bernardo de Távora, 2º marquês 
do mesmo nome25. 

Uma singularidade desta família Távora era 
o facto de juntarem todos os elementos 
identificadores da aristocracia portuguesa. 
O apelido/linhagem, o senhorio e o título, 
segundo Nuno Monteiro «uma associação  
rara, para não dizer única na época»26.  
Outra particularidade consistia na igualmente 
«excecional concentração de bens e fontes de 
rendimento, para mais numa província remota»27, 
Trás-os-Montes. Na maioria das terras que aí 
possuíam, os Távora exerciam jurisdição cível 
e crime, prerrogativas difíceis de controlar 
pelos ministros da Coroa, por se tratar de uma 
província bastante periférica. Nesta região, de 
onde provinham 75% das suas receitas,28 

(os Távora tinham) uma excecional concentração de bens e fontes de rendimento

23 Depois da morte do cardeal 
da Mota, ocorrida em outubro 
de 1747. MONTEIRO, Nuno 
Gonçalo – D. José, p. 42.

24 MONTEIRO, Nuno Gonçalo – 
D. José, p. 45.

25 MONTEIRO, Nuno Gonçalo – 
D. José, p. 110.

26 MONTEIRO, Nuno Gonçalo – 
D. José, p. 109.

27 MONTEIRO, Nuno Gonçalo– 
D. José, p. 109.

28 MONTEIRO, Nuno Gonçalo – 
D. José, p. 109.

29 GUERRA, Luís de Bivar – 
Inventário e sequestros das 
Casas de Távora e Atouguia em 
1759, p. 123 e 162-163.

30 MONTEIRO, Nuno Gonçalo – 
D. José, p. 109.

31 GUERRA, Luís de Bivar – 
Inventário e sequestros das 
Casas de Távora e Atouguia em 
1759, p. 163.

32 MONTEIRO, Nuno Gonçalo – 
D. José, p. 109.

33 GUERRA, Luís de Bivar – 
Inventário e sequestros das 
Casas de Távora e Atouguia em 
1759, p. 33, 37 e 162.

34 MONTEIRO, Nuno Gonçalo – 
D. José, p. 112.

35 GUERRA, Luís de Bivar – 
Inventário e sequestros das 
Casas de Távora e Atouguia em 
1759, p. 234-261 e 304.

a Casa possuía: o morgado de Mirandela, cujas 
propriedades se estendiam pelos concelhos de 
Mirandela, Alfândega da Fé e Moncorvo; várias 
comendas nos concelhos de Mogadouro e 
de Miranda do Douro; e outros bens em Alijó, 
Lordelo e Sendim (concelho de Miranda do 
Douro)29. Os senhorios e jurisdições da Casa 
alargavam-se a uma zona confinante da Beira 
interior, a qual fornecia 4% dos seus rendimentos30, 
onde se incluíam Távora (sede do marquesado, 
atualmente no concelho de Tabuaço), Marialva 
(concelho de Meda) e algumas comendas no 
bispado da Guarda31. 
O marquês de Távora era ainda governador 
militar das províncias de Trás-os-Montes e da 
Beira, o que aumentava ainda mais o seu poderio 
regional32. Fora desta vasta zona contínua, 
os Távora possuíam um palácio em Lisboa, 
na freguesia dos Mártires; duas quintas nos 
arredores da cidade, uma no Campo Pequeno  
e outra em Sacavém; várias terras em Almada;  
e uma comenda na ilha de Porto Santo33.

Poucos meses antes da escolha de D. Francisco 
de Assis para vice-rei da Índia, frei Gaspar da 
Encarnação lograra a nomeação para vice-rei 
do Brasil do 10º conde de Atouguia, D. Luís 
Peregrino de Ataíde. Este aristocrata era primo  
de D. Francisco de Assis e pai do seu genro, 
D. Jerónimo de Ataíde, 11º conde de Atouguia, 
casado com D. Maria Bernarda Raimunda 
de Távora e Ataíde, filha, portanto, dos 3ºs 
marqueses de Távora34.

Os Atouguia, embora detentores de bens menos 
avultados que os Távora e sobretudo que os 
Mascarenhas, eram donatários de terras nos 
concelhos de Almada, Alvaiázere, Azambuja, 
Castelo Branco, Celorico da Beira, Chamusca, 
Coimbra, Fundão (Alpedrinha), Lafões, Lamego, 
Monforte, Montemor-o-Velho, Olivença, 
Penacova, Peniche, Tondela (Besteiros), Vila da 
Feira, Vila Franca de Xira e Vinhais (Vilar Seco de 
Lomba). Em Penacova possuíam ainda o 

era governador 
militar
morgado de Carvalho. A sede da Casa 
situava-se em Atouguia da Baleia, da qual 
eram alcaides-mores. Nesta vila possuíam 
propriedades, casas, lojas, moinhos e recebiam 
as portagens. Eram também senhores das ilhas 
Berlengas. Em Lisboa tinham um palácio  
no Chiado e umas casas nobres às Portas  
de Santo Antão35.
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A penetração em Portugal do iluminismo 
europeu, iniciada após a Restauração de 1640 
pela via diplomática36 e militar37, intensificou-
se a partir do reinado de D. João V. A par da 
renovação literária, do impulso historiográfico e 
do incremento técnico-científico38, desenvolveu-
se uma corrente inovadora no plano educativo e 
pedagógico, por intermédio de «estrangeirados» 
como Manuel de Azevedo Fortes, Martinho 
de Mendonça de Pina e Proença, Luís António 
Verney e Ribeiro Sanches.
Defendiam uma pedagogia baseada na 
compreensão, na observação, na experiência e 
no diálogo, em detrimento da memorização e de 
uma aprendizagem passiva, baseada no tradicional 
método da autoridade. Pugnavam pela introdução 
das línguas vivas e do ensino científico e técnico 
no currículo escolar e manifestavam-se contra os 
castigos corporais. Sendo o ensino direcionado 
essencialmente aos jovens da nobreza39, a 
preocupação dos pedagogos dirigiu-se sobretudo 
a esta ordem social. 

O engenheiro-mor do Reino Azevedo Fortes, na 
sua Lógica racional, geométrica e analítica (1744) 
criticava a falta de educação da nobreza, que a 
levava a ser ultrapassada no desempenho de 
cargos públicos por pessoas de origem social 
inferior40. Pina e Proença, nos Apontamentos  
para a educação de um menino nobre, criticava 
o orgulho, a arrogância e a insolência desta 
classe. Propunha como remédio para tais  
defeitos uma educação virtuosa, estribada  
na franqueza, na discrição e na afabilidade  
e generosidade para com os humildes.
E valorizava a boa educação em detrimento 
da aparência exterior e da riqueza material41. 
Luís Verney, no Verdadeiro método de estudar, 
defendia a virtude como «a origem de toda 
a nobreza»42. Entendia que «O ser filho de 
um homem ilustre não é o mesmo que ser 
ilustre»43. Valorizava também as qualidades 
morais e intelectuais sobre a precaridade e 
superficialidade das aparências:

36 DIAS, José Sebastião da Silva 
– Portugal e a cultura europeia 
(sécs. XVI a XVIII). In Biblos, n. 
18, p. 302-304.

37 ANDRADE, António Alberto 
Banha de – Descartes em Por-
tugal nos séculos XVII e XVIII. 
In Brotéria. Vol. LI, p. 433-451.

38 FONSECA, Teresa – Ab-
solutismo e municipalismo. 
Évora. 1750-1820, p. 536-541 e 
bibliografia aí citada.

39 A maioria dos pedagogos 
ilustrados defendiam um ensino 
limitado à nobreza e à burgue-
sia abastada, com base em ar-
gumentos semelhantes a este de 
Luís António Verney: «Que filho de 
pastor quererá ter aquele ofício 
de seu pai, se à idade de doze 
anos soubesse ler e escrever?». 
FERREIRA, Joaquim – Cartas 
sobre a educação da mocidade 
de Ribeiro Sanches, p. 127.

40 PEREIRA, José Esteves –  
Manuel de Azevedo Fortes 
ética, estética e técnica. In Con-
gresso Internacional Portugal 
no Século XVIII, de D. João V  
à Revolução Francesa, p. 488.

41 PROENÇA, Martinho de 
Mendonça de Pina e – Apon-
tamentos Para A Educação De 
Hum Menino Nobre. Porto: Na 
Officina de Francisco Mendes 
Lima, 1761.

42 VERNEY, Luís António – 
Verdadeiro Metodo de Estudar 
Para Ser útil à Republica, e à 
Igreja: Proporcionado Ao estilo 
e necessidade de Portugal. 
Tomo II. Carta 11ª, p. 67. 

43 VERNEY, Luís António – Ver-
dadeiro Metodo de Estudar …. 
Tomo II. Carta 11ª, p. 68.

44 VERNEY, Luís António –  
Verdadeiro Metodo de Estudar 
…. Tomo II. Carta 11ª, p. 69. 

45 FONSECA, Teresa – Absolu-
tismo e municipalismo. Évora. 
1750-1820, p. 549-551 e 556 
e 559, incluindo bibliografia e 
fontes aí citadas.

46 FONSECA, Teresa – Absolu-
tismo e municipalismo. Évora. 
1750-1820, p. 559-560.

47 MONTEIRO, Nuno Gonçalo – 
D. José, p. 55.

48 RIBEIRO, Ângelo – A renova-
ção pombalina. In História de 
Portugal, dir. de Damião Peres. 
Vol. 6, p. 196.

49 RIBEIRO, Ângelo – A renova-
ção pombalina, p. 206.

50 RIBEIRO, Ângelo – D. José 
e Pombal: o governo de força. 
In História de Portugal, dir. de 
Damião Peres. Vol. 6, p. 212.

51 Pela lei de 3-9-1759. Esta 
iniciativa abriria caminho à 
sua expulsão de outros países, 
como a França, a Espanha, 
Nápoles e Parma e finalmente à 
extinção da Companhia, por 
um breve de clemente XIV de 
23-7-1773.

52 MONTEIRO, Nuno Gonçalo – 
D. José, p. 88-89.

53 MONTEIRO, Nuno Gonçalo – 
D. José, p. 110-113.

54 MONTEIRO, Nuno Gonçalo – 
D. José, p. 113-114.

55 MACHADO, J. T. Montalvão – 
Casa e ducado de Aveiro e sua 
representação atual, p. 49-53.

56 MONTEIRO, Nuno Gonçalo – 
D. José, p. 92-94.

57 MONTEIRO, Nuno Gonçalo – 
D. José, p. 115.

a emergência de um novo conceito 
de nobreza

os Atouguiaeram alcaides-mores de Atouguia da Baleia (...) e senhores das ilhasBerlengas 

a extinção das Casas de Aveiro, 
Távora e Atouguia

«Dispa Vossa Paternidade dos seus vestidos este 
Grande: separe as carruagens e criados: e não 
poderá distingui-lo do homem mais ordinário do 
Povo (…). Mas não o entendem assim muitos 
Grandes: (…) colocam-se na primeira esfera dos 
nobres: na segunda, põem os que têm cargos: 
na terceira, os que são insignes pela virtude. 
Mas tudo é pelo contrário. Os homens insignes 
é que são os verdadeiros nobres: esta nobreza é 
natural: de que ninguém os pode despojar»44.

Estas ideias começaram a enraizar-se nos 
setores sociais ilustrados. Facilitaram, ainda 
sob a governação joanina, algumas medidas de 
contenção dos abusos de poder praticados por 
elementos das ordens privilegiadas45 e certas 
decisões reveladoras de algum nivelamento 
social46, em sacrifício de antigos privilégios, 
crescentemente anacrónicos num país que 
começava a evoluir ao encontro da Modernidade. 
E apesar do retrocesso ocorrido nos últimos 
anos do reinado joanino, quando D. José 
ascendeu ao trono encontrou algum caminho 
desbravado para as consideráveis mudanças 
sociais indispensáveis à implementação do 
projeto pombalino de absolutismo esclarecido.

A 31 de julho de 1750 morria D. João V. 
A 2 de agosto, seu filho D. José dispensou frei 
Gaspar da Encarnação, afastando deste modo 
o seu grupo dos centros de decisão e nomeou 
outros ministros, dando assim início a um novo 
ciclo político47. Para a pasta dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra escolheu Sebastião 
José de Carvalho e Melo. Este anterior diplomata 
em Londres (entre 1738 e 1743) e Viena (de 
1744 a 1749) pertencia ao escol ilustrado da 
época joanina, defensor de mudanças estruturais 
no país, que o aproximassem da Europa 
desenvolvida. O afastamento do ministro de 
D. João V desagradou naturalmente à grande 
nobreza, que tanto beneficiara com as suas 
prodigalidades, e principalmente a seu sobrinho 
D. José Mascarenhas48.

Em 1755, no âmbito do reformismo económico 
pombalino, era criada no Brasil a Companhia 
do Grão-Pará e Maranhão, constituída 
essencialmente por burgueses endinheirados 
e à qual era concedido o monopólio comercial 
naquela vasta região. Na sequência desta 
iniciativa, em 1757 extinguiam-se as missões 
jesuítas na mesma área e concedia-se a liberdade 
aos índios. Agastados com a considerável perda 
de influência na colónia brasileira, os inacianos 
tentaram queixar-se ao rei do seu cada vez 
mais influente ministro, que neste último ano 
transitara para a pasta do Reino, em boa parte 
pela competência e capacidade de decisão 
demonstradas na ocasião do Terramoto49. D. José 
não só se recusou a recebê-los, como os expulsou 
de imediato do Paço, incluindo os confessores da 
família real50. E o seu alegado envolvimento no 
atentado de 3 de setembro de 1758 a que faremos 
referência mais à frente, conduziria, no ano 
seguinte, à sua expulsão do território nacional51. 

A partir de então, perante a constatação da 
dificuldade de afastar Carvalho e Melo, contra  
o qual algumas famílias da primeira aristocracia 
haviam já perpetrado uma conspiração entretanto 

fracassada52, a hostilidade para como ministro 
alastrou-se ao monarca e passou a centrar-se na 
sua pessoa.

A «altiva» e ambiciosa D. Leonor de Távora, 
contrariamente à tradição, requereu autorização 
régia para acompanhar seu marido à Índia. 
Naquela região converteu-se numa inédita vice-
rainha, rodeando a presença dos marqueses 
de um fausto sem precedentes, acompanhado 
de iniciativas tendentes à exaltação e ampla 
divulgação da Casa e dos feitos militares do vice-rei 
seu marido53. Quando regressaram a Portugal, em 
1755, os tempos eram outros, pois algo começava 
a mudar no reinado do sucessor do Magnânimo. 
D. Francisco de Assis, em dezembro desse ano, 
foi promovido a mestre-de-campo-general, em 
recompensa pelos serviços prestados como 
vice-rei. Mesmo assim, os marqueses teriam 
ficado dececionados por não receberem outras 
promoções e mercês a que se achavam com 
direito, além da revolta e humilhação geradas 
pelo envolvimento do rei com a jovem marquesa 
D. Teresa, irmã e nora de D. Francisco de Assis, 
casada com o seu primogénito Luís Bernardo  
de Távora54.

D. José Mascarenhas também enfrentava os 
efeitos da perda de influência do corpo social 
a que pertencia, resultante da nova política 
de fortalecimento do poder régio. Além das 
dificuldades acima aduzidas na obtenção do 
almejado título de duque de Aveiro, o insaciável 
aristocrata viu goradas outras pretensões: a 
atribuição do título «de juro e herdade», com a 
consequente impossibilidade da sua transmissão 
familiar, contrariamente ao sucedido com os 
sete duques anteriores; a recusa do rendimento 
de importantes comendas administradas pelos 
anteriores duques, mas que não pertenciam à 
Casa; e a negação da autorização régia para casar 
o seu primogénito, D. Martinho Mascarenhas, com 
uma filha dos duques de Cadaval, através do qual 
pretendia a união das duas grandes Casas55.

Por seu turno, o clero, principalmente o da 
congregação de Santo Inácio, vingava-se da perda 
progressiva de privilégios, abrindo várias frentes 
de combate: no confessionário, no púlpito, no 
altar e através da ampla divulgação de folhetos 
impressos. Negavam a natureza física do 
megassismo de 1755, atribuindo-o aos pecados 
dos Portugueses, principalmente aos de Lisboa, 
numa alusão a Carvalho e Melo e ao próprio 
monarca. Profetizavam novas calamidades, 
que atingiriam também o rei. Esta luta renhida 
contra uma maneira diferente de governar era 
liderada pelo padre jesuíta de origem napolitana 
Gabriel Malagrida, confessor da família Távora, 
de quem era íntimo amigo56. E apesar do seu 
desterro para Setúbal, em 1756, as fidalgas Távora 
prosseguiram os seus contactos com o jesuíta, ao 
ponto de as suas visitas à vila do Sado passarem 
a adquirir «tonalidades políticas»57.

O ambiente de descontentamento nas camadas 
superiores das duas ordens privilegiadas, cada 
vez mais descrentes na recuperação do seu poder 
e influência, teria animado o soberbo duque de 
Aveiro a planear e executar o atentado contra 
D. José, no qual teria envolvido a vexada família 
Távora, à qual se encontrava ligado por laços de 
parentesco, uma vez que a 8ª duquesa de Aveiro, 
D. Leonor, era irmã do 3º marquês, D. Francisco 
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de Assis. Os conspiradores não atingiram os seus 
objetivos, pois o ataque de 3 de setembro de 1758 
apenas provocou ferimentos ligeiros no monarca. 
Mas a tentativa de regicídio, considerada pela lei 
da época um crime gravíssimo, foi duramente 
reprimida. Preso a 13 de dezembro com outros 
presumíveis implicados, o duque, depois de 
acusar os Távora e os jesuítas, teria assumido 
a principal responsabilidade no atentado 
mesmo antes de ser torturado. Condenado por 
sentença de 12 de janeiro de 1759 pelo crime de 
lesa-magestade, foi barbaramente executado no dia 
seguinte, com mais nove acusados58.

O grau de culpa dos Távora e dos jesuítas na 
tentativa de regicídio ainda está por esclarecer. 
Mas relativamente à do duque de Aveiro parece 
nunca ter havido dúvidas, pois não foi reabilitado 
pela revisão do processo posteriormente 
ordenada por D. Maria I59.

Da condenação à morte de D. José Mascarenhas, 
D. Francisco de Assis e Távora, de sua mulher 
D. Leonor, dos filhos de ambos, Luís Bernardo 
e José Maria e ainda de seu genro Jerónimo 
de Ataíde, resultou a extinção das respetivas 
Casas senhoriais. A Casa dos duques de 
Aveiro/marqueses de Gouveia era a de maiores 
rendimentos da alta nobreza portuguesa, com 
receitas líquidas cerca de 53 contos de reis 
anuais. A dos Távora andaria, na mesma época, 
pelos 13 contos e a de Atouguia pelos 12 contos. 
As três tinham em comum um peso elevado de 
bens da Coroa e das ordens nas suas receitas: 
Aveiro com 90%, Atouguia 88%  
e Távora com 61%60.

De acordo com as Ordenações do Reino e as 
cláusulas da sentença, estes bens reverteram 
para a Coroa, tal como os bens livres e de 
prazo61. Quanto aos de morgado, passaram ao 
imediato sucessor, excluindo os descendentes 
dos sentenciados. Os da Casa Gouveia e 
Santa Cruz foram recebidos pelo 2º marquês 
do Lavradio, cuja mãe, D. Francisca das 
Chagas Mascarenhas, era irmã de D. José 
Mascarenhas62. Os da Casa Távora transitaram 
para os condes de S. Vicente. E os da Casa 
Atouguia para os condes da Ribeira Grande63.

O produto da venda dos bens sequestrados aos 
três titulares foram depositados nos cofres do 
Juízo da Inconfidência. Era considerado receita 
extraordinária, destinada a despesas imprevistas. 
Quanto aos rendimentos dos bens imóveis, 
passaram a constituir receita ordinária dos 
mesmos cofres64.

Além do acréscimo das receitas estatais 
resultantes da reversão dos rendimentos das 
rendas e direitos65 das três Casas, a sua extinção 
representou o regresso ao domínio direto da 
coroa de dezenas de concelhos, disseminados 
por todo o território nacional, onde os três 
titulares detinham a jurisdição cível e crime, 
o direito de eleger as câmaras e de nomear 
os oficiais administrativos, judiciais e fiscais. 
A maioria dessas terras estava ainda isenta 
de correição, sendo o ouvidor quem detinha 
as amplas funções daquele magistrado régio, 
incluindo as de presidir, em nome do donatário, 
às eleições trienais das câmaras e de julgar em 
segunda instância das sentenças dos juízes 
das terras, em substituição do mesmo senhor66. 

58 RIBEIRO, Ângelo – D. José e 
Pombal: o governo de força,  
p. 211-228.

59 NEVES, Francisco Ferreira – 
A Casa e Ducado de Aveiro.  
Sua origem, evolução e extin-
ção, p. 90-98.

60 MONTEIRO, Nuno Gonçalo – 
D. José, p. 126-127.

61 Dos quais não eram os únicos 
senhorios.

62 Incluíam os morgados de 
Évora, Montemor-o-Novo, 
Lavre, Alcácer-do-Sal e ainda 
outros nos termos de Mourão e 
Moura. GUERRA, Luís de Bivar - 
Inventário e sequestro da Casa 
de Aveiro em 1759, p. 349, 352 
e 413-414.

63 MONTEIRO, Nuno Gonçalo – 
D. José, p. 127.

64 GUERRA, Luís de Bivar – 
Inventário e sequestro da Casa 
de Aveiro em 1759, p. 357.

65 As rendas e direitos eram, 
em princípio, os que vinham 
estipulados nos respetivos 
forais, embora os pudes-
sem ultrapassar, tanto por 
doações posteriores como por 
apropriações indevidas, prática 
bastante frequente. Umas e 
outros variavam bastante de 
região para região. Sobre o 
tema veja-se MONTEIRO, Nuno 
Gonçalo – Poder senhorial, 
estatuto nobiliárquico e aristo-
cracia. In História de Portugal. 
Dir de José Mattoso. Vol. 4.  
O Antigo Regime, principalmen-
te as p. 357 a 360. 

66 Sobre as funções do ouvidor, 
veja-se Ordenações Filipinas, 
Livro II, Título 75. 

67 MADAHIL, António Gomes 
da Rocha – Notícia e índice do 
livro dos registos da câmara 
da vila de Aveiro. 1581 a 1792. 

Aveiro: Separata do Vol. 33  
do Arquivo Distrital de  
Aveiro, p. 46.

 68 MADAHIL, António Gomes  
da Rocha – Notícia e índice  
do livro dos registos da câmara 
da vila de Aveiro. 1581 a  
1792, p. 47.

69 MADAHIL, António Gomes 
da Rocha – Notícia e índice do 
livro dos registos da câmara 
da vila de Aveiro. 1581 a 1792, 
p. 47. A comarca de Aveiro 
compreendia 30 vilas de juízes 
ordinários e quatro de juízes de 
fora, além da cidade de Aveiro, 
sede de concelho, comarca, 
provedoria e bispado. As pri-
meiras eram: Acequins, Águeda 
de Cima, Anadia, Arada, Avelãs 
de Caminho, Avelãs de Cima, 
Barrô, Bemposta, Brunhido, Ca-
sal de Álvaro, Ermida, Esgueira, 
Estarreja, Esteves, Fermedo, 
Ferreiros, Ílhavo, Mira, Ois do 
Bairro, Paredes do Bairro, 
Pinheiro, Préstimo, Rebordãos, 
Sangalhos, Segadães, Serém, 
Sever, Sorrães, Trofa, Trossos, 
Vagos e Vouga. As segundas 
eram: Angeja, S. Lourenço 
do Bairro, Oliveira do Bairro e 
Recardães. Veja-se CASTRO, 
Lourenço de Mesquita Pimentel 
Sotto-Maior e – Mappa Chrono-
logico do Reino de Portugal e 
seus Dominios, p. 64-80  
e 56-62, respetivamente.

70 Sobre o tema veja-se  
FONSECA, Teresa – Abso-
lutismo e municipalismo. 
Évora. 1750-1820, p. 572-577 e 
bibliografia aí citada.

71 BRÁSIO, António –  
A diocese de Aveiro. Separata 
de Lusitânia Sacra. Tomo 4.  
p. 4-9. Extinta a 20 de novem-
bro de 1880, juntamente com 
as dioceses de Castelo Branco, 
Elvas, Leiria e Pinhel, viria a ser 
restaurada por bula de Pio XII 
de 24 de agosto de 1938, com 
a incorporação das paróquias 

dos seguintes concelhos: Águe-
da, Albergaria-a-Velha, Anadia, 
Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Murto-
sa, Oliveira do Bairro e Sever do 
Vouga. BRÁSIO, António –  
A diocese de Aveiro, p. 11.

2. Demonstração do theatro 
em que depois de justiçados..., 
representação do dia 13 de 
janeiro de 1759. Imagem: 
Camillo Castello Branco,  
O perfil do marquez de Pombal, 
Porto, Lopes & C.a, 1900 Fonte: 
https://almada-virtual-museum.
blogspot.com/2017/07/o-mar-
quez-e-trafaria.html

pelo crime de lesa-magestade, foi barbaramente executado

A extinção de tais prerrogativas repercutiu-se, 
assim, num controlo mais apertado e uniforme 
da administração municipal e da justiça régia em 
vastas áreas onde até então a intervenção estatal 
se revelava particularmente difícil.

Enquanto sede da Casa senhorial cujo donatário 
era considerado o principal implicado no 
atentado à pessoa do rei, Aveiro recebeu, a  
28 de dezembro de 1758, uma provisão régia de 
suspensão dos magistrados e oficiais de justiça 
nomeados pelo duque. Mas só a 13 de janeiro do 
ano seguinte, precisamente no dia da execução 
de D. José Mascarenhas e dos restantes 
acusados, foi dado conhecimento oficial do 
atentado à câmara aveirense. Na mesma provisão 
ordenava-se aos oficiais camarários que fizessem 
ato de obediência a D. José, do qual deveria ser 
lavrado o respetivo termo. Outra provisão de 11 de 
abril de 1759 elevava a vila de Aveiro à categoria 
de cidade, prerrogativa posteriormente confirmada 
por carta régia de 25 de julho desse ano67.
Os benefícios atribuídos à antiga vila ducal 
prosseguiram nos anos seguintes. A 22 de maio 
de 1760, outro diploma instituía na nova cidade 
um mercado semanal à 6ª feira e uma feira anual 
a 8 de setembro, data escolhida pela câmara68. 
No âmbito da reorganização administrativa e 
judicial do território facilitada pela extinção da 
donataria, a 19 de setembro do mesmo ano, 
Aveiro era elevada a sede de comarca, ficando 
todas as vilas da mesma área sujeitas  
à jurisdição do corregedor69.

No contexto da política regalista do mesmo 
reinado no sentido de controlo da influência da 
Igreja e da afirmação do poder temporal face ao 
espiritual70, D. José solicitou ao papa Clemente 
XIV o desmembramento do «disforme» bispado 
de Coimbra. O consentimento papal originou a 
criação das dioceses de Castelo Branco, Penafiel, 

as consequências políticas para 
Aveiro da queda do seu donatário

Pinhel e Aveiro, esta última por breve pontifício 
de 12 de abril de 1774. A igreja da Misericórdia 
passou a sé catedral. A área da diocese 
estendeu-se por 73 freguesias dos concelhos  
de Águeda, Anadia, Aveiro, Ílhavo, Oliveira do 
Bairro e Vagos71.

   13     01 
5917
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CONCLUSÃO
Os acontecimentos que acabámos de relatar 
e nos quais se inscreve um marco importante da 
história de Aveiro, enquadram-se numa época de 
mudança, pautada pelo reformismo pombalino, 
cujas principais linhas de força assentavam na 
conjugação da teoria política absolutista com 
alguns dos princípios do iluminismo.

ép
oc

a 
de

 
As medidas tendentes ao fortalecimento 
do Estado passavam inevitavelmente pela 
subordinação da sociedade civil. 
A antiga nobreza de linhagem (tal como 
uma boa parte do clero) via-se gradualmente 
substituída na esfera governativa por 
pessoas de outra origem social mas com 
formação melhor adequada às exigências 
do Estado Moderno. Ao mesmo tempo, 
sofria a humilhação da recusa de novas 
prerrogativas, e sentia a ameaça da perda 
das anteriormente adquiridas, devido a uma 
política de algum nivelamento dos vassalos 
face ao soberano. Por isso, sem compreender 
as mudanças que se iam operando na política 
e na sociedade, reagiu com a arrogância 
dos velhos tempos e chegou ao ponto de 
atentar contra a vida do rei. Mas a severidade 
das penas aplicadas, acompanhada da 
extinção das Casas dos presumíveis 
implicados, demoveu outras famílias 
de estatuto semelhante dos intentos de 
recuperação do antigo poder e influência, 
convertendo-se num grupo social dócil, 
embora intimamente inconformado.

A reversão para a Coroa dos avultados bens e 
rendimentos dos três grandes donatários fez 
crescer as receitas do Estado, indispensáveis 
às reformas modernizadoras. Além disso, 
dezenas de municípios, correspondentes 
a extensas zonas do território nacional, 
transitaram para a alçada direta da Coroa 
no plano administrativo, judicial e fiscal, 
reforçando e uniformizando o poder real 
nestas áreas. A extinção das ouvidorias 
possibilitou ainda diversas medidas de 
racionalização administrativa: a correção de 
limites territoriais; a criação de novas vilas; 
a nomeação de mais juízes de fora, capazes 
de assegurar localmente o cumprimento das 
determinações estatais; e a promoção de 
outras vilas a cidades e a sedes de bispado72 
e de comarca, como sucedeu com Aveiro.

72 Por exemplo, em 1770, a 
elevação de Penafiel e de Pinhel 
a cidades e a criação das respe-
tivas dioceses; e a elevação de 
Castelo Branco a cidade.  
Em 1771, a criação da diocese 
de Castelo Branco; e a elevação 
da Figueira da Foz a vila; em 
1775, a elevação de Penaguião 
a vila e a criação, na mesma,  
do lugar de juiz de fora.  
E em 1776, a colocação de juiz 
de fora nos seguintes conce-
lhos: Arouca/Alvarenga; Mesão 
Frio; Barqueiros; Teixeira; Sorte-
lha; Belmonte e Sabugal/Touro. 
Arquivo Histórico Municipal de 
Montemor-o-Novo/Câmara de 
Montemor-o-Novo. Coleção de 
Leis A3 A13 (1762-1775); A3 
A14 (1765-1771); A3 A15 (1772-
1776); A3 A17 (1775-1777).

Arquivo Histórico Municipal 
de Montemor-o-Novo/Câ-
mara de Montemor-o-Novo. 
Coleção de Leis A3 A13 
(1762-1775); A3 A14 (1765-
1771); A3 A15 (1772-1776); 
A3 A17 (1775-1777).
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A festa de São Gonçalinho é 
uma “cultura para Ser” (Carvalho, 
1988), contemplativa, ritualista, 
autorreferenciada e experivivenciada 
por cada um dos seus celebrantes 
que nela coconstroem 
solidariedades positivas, de que 
resultam identidades que dão 
sentido à sua anual celebração.  
O presente artigo pretende 
contribuir para a compreensão da 
teia simbólica da festa de  
São Gonçalinho uma “cultura para 
Ser” e a clarificação do enigma 
ligado à origem e percurso do seu 
Santo Gonçalo colocando-se a 
hipótese do “Nosso Menino” poder 
ser São Gonçalo Garcia, nascido em 
Baçaim, na Índia, e não São Gonçalo, 
nascido em Tagilde e celebrado  
em Amarante.

The feast of São Gonçalinho is 
a "culture for Being”, co-creating 
positive solidarities from which 
derive identities that give meaning 
to their annual celebration. This 
article is a contribution to the 
understanding of the symbolic 
setup of the festival of São 
Gonçalinho, a "culture for Being", 
and the clarification of the enigma 
related to the origin and path of 
Saint Gonçalo, formulating the 
hypothesis that "Our Little Saint" 
may be Saint Gonçalo Garcia, 
born in Baçaim (India), and not 
São Gonçalo, born in Tagilde and 
celebrated in Amarante. 
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A festa de São Gonçalinho é uma “cultura para 
Ser”, contemplativa, ritualista, autorreferenciada, 
experivivenciada por cada um dos seus celebrantes 
que nela coconstroem solidariedades positivas, de 
que resultam identidades que dão sentido à sua 
anual celebração. A primeira semana de Janeiro, 
não é uma data qualquer, é uma data mística que 
rompe com a continuidade do tempo cronológico. 
O tempo da festa é sagrado. É um tempo mágico 
que celebra o presente, nunca envelhece, assim, a 
tempo da festa do ano passado ou da festa de há 
um século é o mesmo. É um tempo sempre igual, 
reversível: atualiza o passado, projeta-se no futuro 
e regressa sempre com o mesmo conjunto de 
significados, reatualizados, no aqui e no agora dos 
aveirenses. O tempo da festa de São Gonçalinho é 
sagrado, expressa-se na intimidade de cada devoto 
ou participante e é partilhado pela comunidade 
com a qual se identifica. A natureza do tempo 
sagrado distingue-se do tempo profano – tempo 
comum – este é o tempo que a civilização 
elaborou; é o tempo dos minutos, das horas, dos 
dias, da semana, dos meses do ano, das décadas, 
dos séculos; é o tempo que se compra, vende, 
ganha, perde, desperdiça, é um tempo medido e 
é irreversível, não volta para trás. A festa de São 
Gonçalinho, símbolo da “cultura1 para Ser”2  e 
da religiosidade3 popular, faz parte do universo 
simbólico4 dos aveirenses. São Gonçalinho é o 
seu patrono. É Ele que assegura o processo da 
memorização e da capacidade dos devotos se 
sentirem sob a sua proteção. 

Os mitos e as lendas que envolvem o “Nosso 
Menino”5 fazem parte da “cultura para Ser”.  
Emília, Mordoma de 80 anos, em 2009, dizia – 
“O meu apego a este Menino é muito grande, já me 
salvou muitas vezes e cá estou”. A comunicação 
com o Santo é direta. Os apelos para: uma vida feliz, 
a cura de doenças de ossos, de doenças de amor, 
de amizade, o alívio de maleitas do corpo enfermo e 
para os desencravanços d’alma dorida, têm sempre 
resposta do São Gonçalinho. As graças concedidas 
são compartilhadas, em falas, mas também, em 
orações, na participação dos rituais festivos e nos 
artefactos de cera, expostos, no altar da Capela. 
A parte do corpo abençoada e tratada pelo Santo 
são representados, são disso exemplo os pés, 
pernas, braços, mãos, dedos, figuras humanas 
expostas. Mas, também, as cavacas, lançadas da 
platibanda da Capela, fazem parte da gratidão e 
pagamento de promessas pelas graças concedidas: 
ao toque do sino o povo concentra-se no terreiro; 
cabeças no ar, braços erguidos baloiçam chapéus-
de-chuva ou de sol virados ao contrário, redes 
de pesca em longas varas com sacos abertos 
de rede, para que as cavacas6 se quedem antes 
de chegarem ao solo. Qual dança brincante com 
proveitosa colheita e consolo de alma, a partilhar 

INTRODUÇÃO

1 Cultura – é um sistema sim-
bólico (Geertz, 1989:56) enten-
dido “não como complexo de 
padrões de comportamentos 
– costumes, usos, tradições, 
feixes de hábitos – mas, como 
um conjunto de mecanismos 
de controle – planos, receitas, 
regras, instruções, programas e 
pré-programas – para governar 
o comportamento”. 

2 Cultura para Ser – Segundo 
Jorge Carvalho, a Cultura para 
Ser distingue-se da cultura para 
ter, entre o meramente funcional 
e o assumidamente contem-
plativo, entre o ritualizado e 
o rotineiro, está presente em 
qualquer nível cultural, do mais 
folclórico ou erudito ao popular 
massivo (Carvalho, 1988:40-48).

3 Religiosidade – entendida 
como a expressividade da 
ecologia do espírito humano 
destaca os conteúdos e a 
relação que cada pessoa 
estabelece e mantém consigo 
própria, com os outros e mundo; 
Os próprios modos de Ser, de 
pensar a sua existência, de 
interagir consigo mesmo e 
com outrem, orientados pela 
crença em princípios e regras 
que respeitam a essa crença e 
a ela se é fiel. Fonte de energia 
vital, ética, estética e moral, a 
religiosidade é a matriz da co-
municação e comportamentos 
e suporta escolhas nos bons e 
maus momentos da vida. 

4 “O universo simbólico é um 
quadro de referência global, 
dotado de sentido, que legitima 
a ordem institucional e a 
biografia individual, explican-
do-as e justificando-as. Por 
conseguinte, legitima as expe-
riências humanas quotidianas e 
marginais (sonhos e fantasias), 
e os papéis sociais, conferindo 
exatidão à identidade subjetiva 
do indivíduo; ordenando os 
diferentes modos de ser, loca-
lizando o presente, o passado 

e o futuro; estabelecendo uma 
memória e um quadro de 
referência comum. Concebido 
como a matriz de todos os 
significados socialmente obje-
tivados e subjetivamente reais, 
o universo simbólico possui um 
caráter ordenador da realidade, 
integrando as experiências per-
tencentes às diferentes esferas 
num todo coerente” (Berger e 
Luckmann, 1985: 131-142, apud 
Marques, 1999: 33-34).

5 Emília, Mordoma da Confraria 
de São Gonçalinho. Testemu-
nho oral recolhido pela autora, 
em 2009.

6 A cavaca da festa, artefacto 
gastronómico festivo, é de 
ovos e de farinha feito. Diz-se 
que este ritual se iniciou com 
a iniciativa da caridade de 
pessoas abastadas de Aveiro 
que mandavam fazer cavacas 
para enxugar os estômagos 
dos pobres corroídos de fome. 
Sendo a capela um dos pontos 
de encontro da comunidade, 
aqui se procedia ao lançamento 
das ditas, arremessando-as lá 
de cima da platibanda. Cá em 
baixo as pessoas apanhavam 
tudo o que podiam: - “oh mulher! 
Até migalhas pisadas se levava”, 
diz Dona Emília. As cavacas 
da festa são duras e doces. 
São mais côncavas, aludem à 
forma do útero feminino, ninho 
da criação da vida. A festa de 
São Gonçalinho é uma festa 
da fertilidade (Lopes, 2005). 
Contrariamente, as cavacas que 
se vendem, anualmente, nas 
pastelarias de Aveiro, são moles 
e aludem aos Palmitos. 

7 Experivivência – O vocábulo 
experivivência é uma aglu-
tinação de duas palavras: 
experiência e vivência, cuja 
opção resulta da perspetiva 
adotada da “Ecologia do 
Espírito Humano” de Gregory 
Bateson (1977) e (1988), em 
que tudo está religado, da 

compreensão do conceito de 
vivência de Georg Gadamer 
(1988) e da abordagem etimo-
lógica e semântica à palavra 
experiência, de onde emergem 
os sentidos da indivisibilidade 
que pretendo defender da 
experiência e vivência, funda-
mentos da criação do silogismo 
experivivência. Experiência, do 
latim experientia diz respeito ao 
uso que os falantes da língua 
portuguesa fazem da palavra 
experiência cujos significados 
são: ato ou efeito de experimen-
tar; conhecimento pessoal de 
alguma coisa ou pessoa pelo 
uso prático ou trato; longa 
prática; soma de conhecimen-
tos que faz que se pense, ajuíze 
ou proceda melhor, que leve a 
melhores resultados; observa-
ção; verificação; experimenta-
ção. Destaca-se, no conjunto 
destes significados, a noção de 
experiência como ação, como 
prática, como conhecimento 
subjetivo, como hábito. Neste 
sentido a experiência é algo ex-
perivivenciado, diz respeito ao 
conjunto de saberes formados 
de crenças firmes, fundamenta-
das na prática experiencial, que 
é uma prática comunicacional, 
mantendo, por isso relações 
intrínsecas com a linguagem 
verbal. Assim, experiviven-
ciamos o que podemos dar 
conta pela linguagem. Sendo 
o Humano o ser biológico e 
simbólico, ele é protagonista 
de um dado processo que 
revalida a comunicação que o 
sustém. O reforço dos sentidos 
associados à aglutinação das 
duas palavras experiência e 
vivência permite sublinhar, não 
apenas a imanência da ecolo-
gia do espírito humano como 
a interdependência registada 
entre as diversas componen-
tes dos vários domínios e 
mundos da experivivência que 
através da linguagem verbal os 
guarda e deles fala e diz. Nesta 
perspetiva, as experivivências 
sublinham o percurso de 

1. Cavaca apanhada, 
cavaca abençoada. 
Créditos fotográficos  
de José Carlos Mota

com os amigos e a família. Guardadas de ano 
para ano, as cavacas são, também, um símbolo 
material da proteção do Santo. Neste sentido 
é Alice Ramos devota de São Gonçalinho que 
nos dizia “Uma cavaca de São Gonçalinho 
apanhada no ar, no dia da festa, é sinal de que a 
pessoa que a possui está abençoada”. (Ramos, 
2009). As lendas circulam de boca a orelha e 
registam crenças nos atributos milagrosos do 
São Gonçalinho e a advertência do Santo ser, 
também, vingativo, para com aqueles que dele 
troçam ou que não cumpram com o prometido.

A festa, lugar de celebração individual e de 
encontro coletivo, não se limita a instaurar 
uma rutura com o tempo comum, ela é uma 
experivivência7 do bem comum, da felicidade e 
da alegria. As memórias da festa resistem ao 
esquecimento e alimentam os dias cinzentos. 
A festa de São Gonçalinho é o aniversário do 
coração dos aveirenses e dias de culto da alma. 
Tudo faz sentido. Tudo bate certo. 

O artigo que se apresenta pretende contribuir  
para a compreensão da teia simbólica da  
“cultura para Ser” (Carvalho, 1988) que é a festa  
de São Gonçalinho e para a clarificação do 
enigma ligado à origem e percurso do seu 
nascimento, colocando a hipótese do “Nosso 
Menino” – expressão carinhosa com que os 
devotos aludem ao Santo, poder ser o  
São Gonçalo Garcia, nascido em Baçaim, na 
India, e não o São Gonçalo, nascido em Tagilde  
e celebrado em Amarante. 

2. São Gonçalo Garcia, o 
Santo Pardo. Mártir com 
lanças cravadas nas costas 
em forma de "X", na mão 
direita uma palma e na 
mão esquerda uma cruz. 
Na representação dos 
mártires do Japão todos são 
Franciscanos. Entre eles, 
encontra-se Gonçalo Garcia. 
Compromisso da Irmandade 
de São Gonçalo Garcia, São 
João del Rey, Minas Gerais.
Fonte: Biblioteca Nacional 
de Portugal
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Em cada época histórica a festa foi resistindo 
às pressões e opressões de que foi alvo pelos 
diversos poderes instituídos e chega ao século 
XXI com grande mobilização popular. Fosse às 
escondidas, fosse no espaço privado ou público, 
a festa popular chegou ao século XXI fruto da 
força imanente da natureza Humana que quando 
quer, não recua, resiste, insiste e não desiste de 
afirmar as suas convicções, crenças e devoções 
fazendo a festa e tornando-a no lugar privilegiado 
de encontro e de celebração comum da vida de 
um povo que nela se identifica e com ela reforça 
a sua identidade e solidariedade positiva.

A reflexão que trago sobre as festas do  
São Gonçalinho parte da ideia de que qualquer 
pessoa, de qualquer parte do mundo, 
independente da cultura, linguagem, etnia 
a que pertença, é por condição humana, um Ser 
comunicante e um Ser de ludicidade. Daí, afirmar 
que a festa é o lugar e o tempo da experivivência 
privilegiada da comunicação e da ludicidade, 
coconstrutora de uma “cultura para Ser” 
(Carvalho, 1988). Consciente, muitas vezes, e 
intencionalmente, sempre, a celebração da festa 
é geradora de memória8 individual, compartilhada 
coletivamente, cuja base são o lugar, o bairro da 
Beira-Mar – a Capela do São Gonçalinho – e os 
tempos sagrados e profanos, nele habitados, 
onde o universo simbólico flui, se retroalimenta 
e alimenta identidades e pertenças, a festa é um 
organismo vivo.

Qualquer um de nós sabe como poderia ser 
diferente se tivesse nascido noutro lugar, se outra 
tivesse sido a sua família, se outros tivessem 
sido os seus amores e amigos, se outras 
tivessem sido as festas em que se participou 
e outros tivessem sido os lugares habitados. 
Ninguém duvida disso. Somos quem somos, 
porque pertencemos a um dado lugar, a uma 
dada comunidade. Pertencer-lhe é ser parte da 
gramática da “cultura para Ser” que é a Festa do 
São Gonçalinho de Aveiro. 

São Gonçalinho faz parte do universo 
simbólico, não apenas das gentes do Bairro 
da Beira-Mar que o têm como Patrono, mas 
também de aveirenses e de outras gentes que 
reciprocamente, compartilham da tradição que 
anualmente se atualiza. Santo de perfil Humano 
é simples a comunicação com Ele. O “Nosso 
Menino” a todos acolhe no seu sorriso brincante. 
São lhe atribuídas qualidades milagrosas, goza 
da crença de ser casamenteiro, curador de 
doenças de ossos, encantador, músico, benfeitor, 
alegre, dançarino, amigo da natureza, protetor 
de todos, alivia os encravanços do coração e da 

a festa de 
São Gonçalinho, 

a cultura para Ser

alma encarquilhada de dor. É enfermeiro, médico, 
criador de vida. Porém, outros devotos afirmam 
que ele é, também, “vingativo”. Quando “a graça 
pedida é concedida e a promessa feita não é 
cumprida” ou “quando lhe faltam ao respeito”. 

As lendas que circulam de boca a orelha dão 
conta destas crenças9: - “uma vez quando a 
capela estava a ser construída andavam dois 
homens a caiar a parede frontal do altar-mor e 
um deles terá dito ao outro que estava no cimo 
da escada: 

"Bota aí o cigarro na boca do Santo. Olhe depois 
de ter feito o que o outro lhe disse para fazer, 
catrapum, estatelou-se no chão, partiu as duas 
pernas e ficou com mazelas para o resto da 
vida. Passados alguns anos foram feitas obras 
de melhoramento na capela e enquanto um 
dos homens se encontrava perto da imagem de 
São Gonçalinho, outro contava esta lenda, e o 
homem em jeito de gozo criticou a lenda e tocou 
por acaso na imagem do Santo, desequilibrou-
se do escadote caindo no chão e partiu uma 
perna (...) Um outro homem, lembrou-se de 
substituir as cavacas da oferenda por casca de 
pinheiro caiadas e adoeceu gravemente (...) e 
esta é do tempo em que o Nosso Menino era 
vivo e andava por aí a pregar e a pedir esmolas 
para dar aos que precisavam, encontrando dois 
fidalgos, pediu-lhes ajuda. Um deles escreveu 
umas coisas num papel e deu ao Nosso Menino 
e disse-lhe: - Vai a minha casa e dá este papel 
à minha mulher, ela que te dê o que está aí 
escrito. São Gonçalinho assim fez. A fidalga 
leu o que estava escrito - dá a este homem o 
peso deste papel em ouro. A fidalga disse que 
o marido era um brincalhão e que o papel não 
pesava nada, mas o São Gonçalinho insistiu para 
que ela fizesse o que o fidalgo mandara e não 
é que o papel pesava muito e o Nosso Menino 
levou muito ouro” (ibid). Lendas que continuam 
na atualidade a alimentarem o imaginário dos 
devotos. No ano da celebração dos 750 anos do 

interiorização e de assimilação 
do processo de aprendizagem e 
de práticas de mudança de que 
a festa é exemplo.

8 Memória – “sugere um 
conjunto de funções psíquicas 
às quais o Homem atualiza 
e conserva impressões e 
informações passadas, 
representa e utiliza o tempo 
vivido dos grupos. É a renúncia 
a uma temporalidade linear em 
proveito de tempos múltiplos, 
em que o individual se enraíza 
no social e no coletivo. É uma 
memória criativa, não repetitiva, 
construída (...) para definir 
uma identidade social e grupal. 
Uma identidade que aparece 
como a construção gerada de 
lembranças e tem a ver com a 
dimensão temporal do conhe-
cimento Humano, funcionando 
como instrumento biológi-
co-cultural de conservação, 
desenvolvimento e mudança, 
que se expressa tanto através 
da seleção – nem tudo se re-
gista, e, do que se regista, nem 
tudo aflora à consciência – e da 
indução" (Marques, 1999: 36) 
que dá intencionalidade a todos 
os nossos comportamentos, 
a toda a nossa comunicação. 
Cada pessoa é altamente sele-
tiva e nem tudo o que experivi-
venciamos é consciencializado, 
mas sempre sentido, porque 
experivivenciámos. A festa 
oferece a plenitude Humana da 
realização da ludicidade indi-
vidual e coletiva que se afirma 
eficaz, na probabilidade da 
comunicação – intercompreen-
são – de si, consigo mesmo e 
da – intercompreensão – de si 
com os outros.  

9 Testemunhos recolhidos em 
2001, pelos alunos da Universi-
dade de Aveiro

10 Viana, Larissa "Gonçalo 
Garcia: identidades e relações 
raciais na história de um Santo 
Pardo na América portuguesa". 
In Myriam Cottias et Hebe

são gonçalinho encerra um grande   
mistério

São Gonçalinho, dizia-me um devoto “este anel 
de ouro, este aqui na minha mão (estendendo-me 
a mão para que eu visse o pesado anel de ouro 
que tinha no dedo) o anel é dele, prometi-lhe, está 
dado, ele não me abandonou, o anel ainda anda 
comigo, mas é dele (...) para o ano se a vida me 
correr bem, já lhe pedi, o fogo da festa vai ser 
todo por minha conta”.

O segredo compartilhado com o Santo faz apelo 
a uma resposta. Novas e positivas expectativas 
dão sentido à luta do viver quotidiano. A relação 
estabelecida entre os dois, São Gonçalinho e 
devoto, é uma relação mística, muito mais do 
que um pedido, de uma o mais orações, da 
participação na festa ou nos rituais festivos, 
a relação com o Santo é reveladora de uma 
"liturgia instauradora, convincente, mas também 
animista (...) uma liturgia que funciona como 
o conjunto das ações que agradam ao Santo, 
seja através de ladainhas, rezas, sacrifícios, 
seja através da festa, da dança ou ainda através 
dos rituais de passagem” (Marques,1999: 124). 
Esta liturgia é o centro da energia vital de uma 
comunidade viva e proativa.  

É importante, ainda, sublinhar que os devotos de 
São Gonçalinho creem que a comunicação direta 
com o Divino atinge a intercompreensão e são 
a força anímica do seu estar aí, enfrentando os 
desafios e os constrangimentos do dia-a-dia.

Segundo os testemunhos recolhidos a origem 
do São Gonçalinho parece estar envolta em 
mistério. A questão é: será que o “Nosso Menino” 
é o mesmo São Gonçalo, dominicano ou 
beneditino, nascido em Tagilde e venerado em 
Amarante? Ou o “Nosso Menino” é o São Gonçalo 
Garcia, franciscano, nascido na Índia, filho de pai 
português e de mãe hindu? A dúvida persiste. 
Alguns aspetos da história da origem e do 

percurso do Santo Gonçalo Garcia e o culto a ele 
dedicado, na cidade do Recife, no século XVIII, 
podem contribuir para construir uma resposta 
à questão: quem é afinal São Gonçalinho, 
“O Nosso Menino”. 

Quem era então Gonçalo Garcia? A história de 
Gonçalo Garcia remonta à época da expansão 
portuguesa do século XVI. Na década de 1530, 
período da entrada dos portugueses na Índia, 
Goa é conquistada, em 5 de fevereiro de 1556; 
mais ao norte encontrava-se Baçaim, cidade 
natal de Gonçalo Garcia e de sua mãe hindu, 
provavelmente convertida ao cristianismo.  
De acordo com as estimativas de Charles Boxer, 
citada por Larissa Viana, a faixa costeira do 
noroeste da Índia contava, ao longo do século 
XVI, com cerca de dez mil a quinze mil cristãos, 
concentrados, sobretudo, em Baçaim e nas 
proximidades (Viana10 , 2016). 

De acordo com os registos escritos sobre o 
Santo, da autoria do frade franciscano António  
de Santa Maria Jaboatão, Gonçalo nasceu na 
cidade de Baçaim, na Costa do Malabar, a sul 
de Goa, possivelmente, no ano de 1557 (Lahon, 
2003: 119-162). Filho de pai português e de mãe 
hindu, frequentou o Colégio dos Jesuítas, foi 
mercador, trabalhou em Macau, atividade que 
deixou ao tornar-se frade, da Ordem Terceira de 
São Francisco e foi para Manila de onde partiu 
como missionário para o Japão, em 1593.  
Por decisão do imperador Toyotomi Hideyoshi foi 
crucificado em Nagasaki, a 5 de fevereiro de 1597. 
Foi beatificado juntamente com mais vinte e seis 
cristãos, ficando conhecidos como os vinte e seis 
mártires do Japão, a 5 de fevereiro de 1597. Foi 
beatificado pelo Papa Urbano VIII, a 14 de setembro 
de 1627 e canonizado dois séculos depois, em 
1862, no dia 8 de junho, pelo Papa Pio IX.11 

3. Santuário de São Gonçalinho
Fotografia: Augusto Eira

Mattos (dir.) Escravidão 
e Subjetividades no Atlântico lu-
so-brasileiro e francês (Séculos 
XVII-XX). Marseille: OpenEdition 
Press, 2016, p. 43-62.

11 São Gonçalo Garcia in 
https://pt.wikipedia.org/
wiki/S%C3%A3o_Gon%C3%A7a-
lo_Garcia
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Larissa Viana, no seu estudo sobre Gonçalo Garcia: 
identidades e relações raciais na história de um 
Santo Pardo, na América portuguesa (2016), 
afirma que: “Embora missionários dedicados 
à evangelização do Oriente tenham passado 
pela Índia desde a década de 1540, como foi 
o caso do jesuíta Francisco Xavier, o ingresso 
de Gonçalo Garcia na ação missionária é 
atribuído à fase de sua vida em que navegava 
da Índia a Manila, nas Filipinas, no exercício 
da atividade de mercador. Em Manila, Gonçalo 
conheceu e frequentou o convento dos religiosos 
franciscanos, até que ingressou na ordem em 
1587, engajando-se em seguida na evangelização 
das terras do Oriente. Em 1593, partiu como 
intérprete para uma missão no Japão liderada 
por frei Pedro Batista, e lá morreria como mártir 
junto a outros religiosos em 1597” (ibid, 2016). 

Esclarecida a origem de São Gonçalo, o seu 
culto e rituais das festividades são descritos 
no trabalho da autora Rita de Cássia Barbosa 
de Araújo sobre a escravidão “A redenção dos 
pardos: a festa de São Gonçalo Garcia na cidade 
do Recife, em 1745”, citando Frei António de 
Santa Maria Jaboatão12 afirma que o culto a 
São Gonçalo Garcia, na América portuguesa, 
se difundiu “na década de 1740, quando foram 
construídas igrejas e instituídas irmandades 
religiosas, sob a sua invocação em centros 
urbanos como Penedo, nas Alagoas, Recife, 
cidade da Bahia e Minas gerais (...) em 
Pernambuco, trinta anos dessa data, já se 
registava o culto ao Santo (Araújo, 2001:423). 

Acerca do conhecimento sobre o São Gonçalo 
Garcia, a referida autora cita Sotério da Silva 
Ribeiro13 que no registo “Summa Triunfal 14 

dedicada ao “Glorioso, e invicto mártir São 
Gonçalo Garcia, e oferecida ao Senhor Capitão 
Joze’ Rabello de Vasconcelos, em 1745, por seu 
autor Sotério da Silva Ribeiro” dá conta de que 
a imagem de São Gonçalo Garcia da América 
portuguesa fora trazida de Portugal. Sotério 

12 Frei António de Santa Maria 
Jaboatão, religioso, francisca-
no, “nascido em Pernambuco 
no ano de 1695, eminente pre-
gador e historiador da Ordem 
Franciscana no Brasil” (Larissa, 
2016). Autor do sermão proferi-
do por ocasião das celebrações 
ao Santo e Beato, na Vila do 
recife, na Igreja de N.S. do 
Livramento, em 12 de Setembro 
de 1745, intitulado Discurso his-
tórico, geográfico, genealógico, 
político, e encomiástico (…) 
reproduzido por Raquel Caldas 
Lins & Gilberto Osório de Andra-
de. “Elogio do Homem pardo”, in 
Ciência & Trópico.

13 Sotério da Sylva Ribeiro – 
pseudónimo do frade francis-
cano frei Manuel da Madre de 
Deus, natural da Bahia (1745).

14 Ernani Mero, Penedo: 
Templos, ordens e confrarias. 
Maceió: Sergasa, (1991:239).

15 “Ao retornar de Portugal, An-
tónio Ferreira teria conservado 
a imagem em seu poder por al-
guns anos, tentando convencer 
outras pessoas, no Recife, de 
que o beato era pardo, e lançan-
do a ideia de seu culto. Mas o 
projeto não progredia, segundo 
Sotério da Sylva Ribeiro, pois as 
“pessoas religiosas e doutas” 
não concordavam que o santo, 
sendo natural da Índia, pudesse 
ser pardo Na verdade, a cor do 
santo era o objeto de uma polé-
mica que se instalou no Recife 
por anos” (Larissa; 2016).

16 Sotério da Silva Ribeiro. 
Súmula Triunfal (1745:16).

17 Para diminuir as supostas 
dúvidas, o frei tratou primeiro de 
definir o que era pardo e, para 
tanto, recorreu ao Vocabulário 
portuguez e latino de dom 
Raphael Bluteau, propondo que 
pardo era aquele indivíduo “nem 
branco, nem negro”, mas que 
participava das duas cores. Em 

Ribeiro afirma que “Indo deste Pernambuco ao 
reino de Portugal um homem pardo por nome 
António Ferreira15 , no regresso trouxe uma 
pequena imagem do Beato Gonçalo Garcia com 
a notícia que lá lhe deram de ser Santo da sua 
mesma cor”16 (1745:16). Deste modo, a imagem 
de São Gonçalo Garcia chegou e foi divulgada, 
inicialmente, no Brasil, por António Ferreira que a 
trouxera de Portugal. De acordo com Frei Manoel 
da Madre de Deus foram os jesuítas que deram 
a notícia da existência do Beato, natural da índia, 
e portanto de “cor parda” (Sotério S. Ribeiro,
1745: 221).

Relativamente aos rituais festivos em honra do 
Santo, Sotério da Sylva Ribeiro (1745) mais indica 
os vários “folguedos e danças, oração panegírica 
que recitou o Doutíssimo, e Reverendíssimo 
Padre Franciscano. António de Santa Maria 
Jaboatão, Religioso Capucho da Província de 
Santo António do Brazil, na igreja dos Pardos 
da Senhora do Livramento, dos festejos que os 
homens pardos do Recife realizaram em primeiro 
de Maio de 1745, em honra do Beato Gonçalo 
Garcia” (Araújo, 2001:417). 

No Brasil, o culto a São Gonçalo Garcia inicia-se 
com “as aspirações demonstradas pelos homens 
pardos, que viviam em Pernambuco, de possuírem 
um santo da sua cor” (Araújo, 2001:424).  
Os preconceitos raciais, associados à polémica 
instaurada no seio dos doutores da igreja, na 
sua maioria pertencentes à elite local e colonial 
dominada pelos brancos, desenvolve-se em torno 
da veracidade da cor da pele do Santo e levou 
a que o culto se tivesse tornado clandestino 
e os devotos, geralmente escravos, tivessem 
escondido São Gonçalo, o seu Santo Padroeiro  
e a festa em sua honra.

A consagração ao culto de São Gonçalo Garcia 
é oficializada por Frei António de Santa Maria 
Jaboatão. Convidado a fazer o sermão de 
entronização do São Gonçalo afirma: 

“o Beato Gonçalo Garcia, como natural da Índia, 
tinha da cor parda tudo aquilo, que bastava para 
que eles pudessem ter por Santo de sua cor” 
(ibid,1745:17). O sermão tornou-se, na liturgia 
católica da época, um ato revolucionário, ao dar 
ênfase e precisão às palavras ditas, relembrando 
a todos que “tidos em ódio pelos homens, e por 
eles separados até de tudo o que é ação; boa e 
virtuosa (...) como se a cor, por acidente, pudesse 
ser sujeito de alguma maldade”. (ibid)
Frei António, na sua oratória destacou, ainda, que 
o Santo Gonçalo Garcia, pardo por nascimento e 
ascendência, dado que era filho de pai português 
e de mãe hindu, era tão digno de devoção quanto 
os demais Santos.
O sermão fazia parte dos rituais festivos da festa 
de São Gonçalo e à liturgia católica competia 
ser tão impressionista como eram os rituais 
sensoriais e sensuais da festa: “Sendo tanto as 
ocorrências da festa, não podiam ser menos 
as palavras do Tema, afirmava Frei António de 
Santa Maria Jaboatão” (ibid). O reconhecimento 
do martírio do Santo Gonçalo Garcia não era o 
problema para os religiosos e doutos que não 
aceitavam seu culto junto aos pardos. A questão 
era, segundo Frei Jaboatão, a desconfiança de 
que se pudesse tratar de um Santo Pardo17. 
E, as dúvidas acerca da identidade do Santo 
continuavam. Ainda, segundo Larissa Viana “a 
julgarmos pelas palavras proferidas por Frei 
António Jaboatão na cerimônia de entronização. 
Seus argumentos a favor do Santo pardo foram 
expostos em um sermão de cerca de três horas 
de duração, proferido por ocasião da festa de 
consagração da imagem, em 1745. Ao subir 
ao púlpito, Frei Jaboatão pôs-se a convencer 
os presentes que Gonçalo Garcia nascera em 
Baçaim em ano posterior ao de 1534 que foi, de 
acordo com o franciscano, o ano da entrada dos 
portugueses nesta cidade” (2016: ibid).

Segundo Frei Jaboatão, o Mártir Gonçalo Garcia 
é o primeiro Santo Pardo da igreja. E, Larissa 
Viana afirma, também, que o Santo além de 

“pertencer ao ramo dos franciscanos como 
evangelizador, o exemplo de virtude oferecido 
pelo martírio de Gonçalo Garcia o credenciara 
a tornar-se um modelo de santidade defendido, 
não por acaso, por um douto franciscano. 
Seguindo uma tradição cultivada pelas ordens 
mendicantes desde o século XIII, Frei Jaboatão 
destacava em sua narrativa, entre outros 
aspetos, o exemplo de virtude oferecido por 
Gonçalo Garcia na salvaguarda do cristianismo 
e da missão evangelizadora (ibid). Na narrativa 
compilada por Frei Sotério da Sylva Ribeiro, 
outro franciscano, anteriormente referido, 
que se dedicou a narrar as festas dedicadas 
a Gonçalo Garcia, também, encontramos 
expressões que dão conta da cor do Santo e do 
martírio que sofreu: 

O mais Ínclito Mártir, a quem guarda,
E festeja hoje a gente da cor parda,
Em o templo, Ou Igreja do tal povo,
Com zelo colocado Santo novo,
é o objeto do aplauso tão decente
(...)

Conta-nos, mais ainda, Larissa Viana, que pelos 
relatos da época, “a chegada da primeira imagem 
de São Gonçalo Garcia ao Brasil teria sido da 
iniciativa particular de António Ferreira que a 
trouxera de Portugal (...) é inegável que o apoio 
dos religiosos franciscanos – Frei Jaboatão em 
particular – foi decisivo para o reconhecimento 
e difusão daquela devoção (...) Frei Jaboatão 
expressava questões relevantes para a população 
dita parda da capitania de Pernambuco de uma 
forma aceitável para circuitos da Igreja, do 
governo e para outros sectores da sociedade 
colonial, que compareceram à festa de 
entronização do santo. A partir das mãos do  
Frei António Ferreira, supostamente, a imagem 
do santo percorreu um circuito que incluía 
devotos, autoridades e religiosos antes de ganhar 
um altar próprio. Neste percurso, sectores 
diversos da sociedade foram levados a se 

seguida, dedicou-se longamente 
a argumentar, baseado em 
relatos de viajantes e obras 
geográficas, que a mãe de 
Gonçalo Garcia, sendo natural 
de Baçaim, era da cor “preta 
e negra”, pois seriam negros 
e pretos os naturais daquelas 
terras. (Jaboatão, 1745, p. 86) 
Assim, sendo filho de um por-
tuguês branco e de uma negra, 
estaria a princípio comprovado 
que Gonçalo Garcia era pardo 
(Larissa, 2016).
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defrontar com traços das hierarquias coloniais, 
subvertendo (...), o discurso de desordem e 
perturbação tradicionalmente identificadas aos 
mulatos" (Viana, 2016: ibid) 

Em nome dos atributos simbólicos ligados 
à defesa da liberdade, afirmação do respeito 
pela dignidade humana e pela experivivência 
dos valores franciscanos, nomeadamente a 
postura de simplicidade, vida despojada, gosto 
pela fraternidade, senso de partilha, espírito 
da devoção, ir pelo mundo, ter o gosto pelas 
coisas modestas, diálogo interior e diálogo 
com os outros, escuta atenta, compromisso, 
responsabilidade, cultivando a alegria e a beleza 
com cantos alegres entoados com emoção 
fervorosa e outras formas de expressão de 
beleza e de ludicidade, abertura e disponibilidade 
interior para o encontro com os outros, 
coconstrutores de uma "cultura para Ser".

Pelo exposto, considero que o perfil, à época, de 
São Gonçalo Garcia, da ordem dos franciscanos é 
conforme o perfil do São Gonçalinho e não tanto 
com o perfil do doutor da Igreja, São Gonçalo de 
Amarante, dominicano ou beneditino.

A propósito da origem de São Gonçalo de 
Amarante, o Padre Arlindo Ribeiro da Cunha, 
no seu livro "S. Gonçalo, História ou Lenda?" 
(1995) reconhece a existência de registos 
documentais que dão conta de que este Santo 
viveu na segunda metade do século XIII. 

A biografia oficial, segundo o autor referido, 
é apresentada como tal no Flos Sanctorum 
de 1513. Dá-se como ter nascido em Tagilde, 
pelos anos de 1190. Frequentou a escola 
episcopal da Braga, que no século XIII era 
muito prestigiada. Nomeado pároco de S. Paio 
de Vizela, freguesia perto de Tagilde, emigrou 
para Roma, esteve em Jerusalém e voltou à 
sua terra sem paróquia e sem bens. Fez da 
pregação do evangelho e da contemplação 
de eremita a sua vida de mendigante até à 
sua morte que se diz ter ocorrido em 1259, 
no dia 10 de janeiro. No seu livro “S. Gonçalo, 
História ou Lenda?" o citado autor afirma 
que os mais antigos documentos acerca 
de São Gonçalo fazem referência ao culto, 
mas nada referem sobre a “sua biografia, a 
sua personalidade ou da sua espiritualidade” 
(Cunha, 1995:19). 

4. The Blessed Gonçalo de 
Amarante kneeling in front 
of an altar and having a 
vision of Christ's passion. 
Engraving, 16--. 
Credit: Wellcome Collection. 
Attribution 4.0 International 
(CC BY 4.0) https://wellco-
mecollection.org/works/
mbmanxxe

5. Osimo, Agostino (1852). 
Storia dei ventitre martiri 
giapponesi: dell' ordine 
dei minori osservanti 
Detti Scalzi di S. Frances-
co. Roma, Ed. Tipografia 
Tiberina. https://books.
google.pt/books?id=vyiAI-
ZpmTpMC&printsec=fron-
tcover&hl=pt=-PT&source-
gbs_ge_summary_r&ca-
d=0#v=onepage&q&f=false

Continuando a referenciar o Padre António, o rei 
de Portugal D. João III, um grande devoto, foi um 
dos primeiros a empenhar-se para a beatificação 
de São Gonçalo, em Roma. O Papa Júlio III, em 
24 de abril de 1551, beatifica-o e Pio IV confirma 
a beatificação em 1561, generalizando e 
legitimando o seu culto. O Papa Clemente X, em 
1671, destaca a Ordem Dominicana, bem como 
a liturgia e os rituais festivos em honra de São 
Gonçalo nascido em Tagilde. Mas antes destas 
ocorrências já a religiosidade popular fazia de 
São Gonçalo de Amarante seu protetor 
e milagreiro. 

Quanto à Ordem Religiosa de pertença de São 
Gonçalo, a polémica continua. Ordens Religiosas 
dos Dominicanos e dos Beneditinos reivindicam 
a pertença de São Gonçalo de Amarante. Em 
1513, São Gonçalo é dominicano, referência 
dada pelo Padre Arlindo Ribeiro da Cunha 
(ibid), e pelo mesmo autor Arlindo Ribeiro da 
Cunha, e recolhida do Missale iuxta usum et 
consuetudinem Almae Bracharensis Ecclesiae 
de Lugduni, datado de 1558, que se encontra na 
Biblioteca Pública de Évora. Um facto curioso 
é assinalado pelo referido autor ao recontar 

a disputa verificada entre as duas Ordens 
que levou a que, em 1608, em Lisboa, e no 
decorrer da procissão da Festa de São Gonçalo, 
o conflito tivesse levado a que os Monges 
dominicanos tivessem retirado a imagem 
do Santo com o traje beneditino. Facto que 
levou à intervenção papal que pretendendo 
silenciar o conflito, declara em 1615 
“dizemos, pronunciamos, e definitivamente 
determinamos, e declaramos, que não podem, 
nem podiam os ditos frades de S. Bento, 
licitamente, e conforme o Direito trazer, nem 
ter em suas igrejas, e Mosteiros as imagens 
do dito Beato pintadas em outro habito, senão 
só no dos Frades. Pregadores, nem pregar 
aos Fiéis, que foi de outra ordem professo; 
senão na dos Pregadores. E condenamos aos 
vencidos para os vencedores na custa dos 
autos”. Contudo, e apesar disso, os beneditinos 
continuaram a fazer a festa de São Gonçalo no 
calendário da sua Ordem Religiosa. Frei Leão de 
S. Tomás (1667) a propósito desta disputa da 
propriedade da devoção por uma das Ordens 
Religiosas afirma que “Se a posse he sua, lá 
saberemos no Ceo, cuja foy a propriedade!”   
(In Cunha, 1995)
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CONCLUSÃO A plenitude da ecologia do espírito humano é 
experivivenciada por cada celebrante na festa de 
São Gonçalinho. As estratégias de comunicação 
e de ludicidade promovidas concretizam-se 
em rituais de “estar junto”, de ”se sentir e estar 
bem” regulados por uma ordem simbólica que 
fraternalmente irmana cada um dos participantes 
aos demais. Nesse sentir-se bem e nesse 
estar bem, a personalidade individual dilui-se 
no encontro com os outros coconstrutores da 
identidade coletiva.  
A comunicação direta com o Divino é feita entre  
dois – Devotos e São Gonçalinho – Depois de  
a festa terminar o vínculo da interação protetora 
e propulsora de energia vital é reforçado, continua 
vivo e alimenta emoções e sentimentos positivos; 
discernimento nas soluções aos problemas a 
resolver; esperanças e secretas confianças que dão 
alegria e atenuam as incoincidências do dia-a-dia. 

É provável que a imagem do Santo tenha chegado 
a Aveiro nas idas e vindas do achamento da 
Índia e da colonização portuguesa no Oriente e, 
daqui da região de Aveiro ter viajado, no refluxo 
e fluxo migratório para o Recife, Brasil, pela mão 
de António Ferreira, tal como nos diz Frei António 
de Santa Maria Jaboatão, no Sermão proferido 
em 1745, aquando da entronização do culto a 
São Gonçalo, no Brasil e o confirma o estudo de 
Larissa Viana (2016).
O culto e a festa apresentam rituais semelhantes 
aos da festa de São Gonçalinho de Aveiro, com 
as diferenças culturais e linguísticas próprias dos 
devotos brasileiros.

São Gonçalo Garcia, o mais importante é o seu 
percurso de vida e os valores que praticou, defendeu 
e por eles morreu. Franciscano, simples, cultivador 
da alegria com canções, danças, e outros folguedos 
inspiradores, brincante, amigo, solidário com os 
pobres, despojado, fraterno, criativo e humilde, 
partilha, ir pelo mundo, exercitar a práxis da 
desapropriação, ter o gosto pelas coisas modestas, 
diálogo interior, e diálogo com os outros, Ser de Fé.

Seja ele discípulo de Santo Agostinho, de  
São Francisco ou de São Bento, seja ele hindu-
português ou português de Tagilde, o facto é que 
o culto popular das gentes de Aveiro da Beira-Mar 
a São Gonçalinho vai sendo atualizado, em 
cada ciclo anual de encontro coletivo. De boca 
a orelha, do local ao global a devoção e a festa 
vive-se primeiro dentro de portas, no coração de 
cada devoto e torna-se num oásis experivivencial 
que alimenta o quotidiano.

A festa de São Gonçalinho é vida que comunica 
a “cultura para Ser” – experivivenciada como uma 
práxis popular que resiste ao esquecimento 
e tem no Santo São Gonçalo Garcia, franciscano 
e mártir, o foco dinamizador. A festa é um lugar 
privilegiado de comunicação e de ludicidade dos 
seus participantes. O sentido originário das suas 
diversas manifestações fazem refletir sobre 
a identidade e o universo simbólico que orienta 
os modos de Ser, de pensar e de interagir 
consigo próprio, com os outros e com o mundo 
do qual somos parte integrante, para que cada 
um descubra, desenvolva o seu SER, para que 
exista e se afirme do lado do Bem, na plenitude 
das possibilidades de todo o SER.
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Nascida nas brumas da 
medievalidade, entre finais do  
séc. XIII e o primeiro quartel 
do seguinte, a Confraria dos 
Pescadores e Mareantes de Santa 
Maria de Sá afirmou-se nos séculos 
XV e XVI como uma poderosa 
instituição socioeconómica na 
então vila de Aveiro. Beneficiando 
do apoio económico de alguns 
mecenas e do apoio político 
da realeza, constituiu-se como 
um contrapoder às instituições 
concelhias, a senhores nobres e 
eclesiásticos. Seguindo a orientação 
dos princípios cristãos, procurou 
apoiar o grupo social de onde 
emergiu assumindo-se também 
como reguladora e fiscalizadora da 
atividade económica, instituição 
de solidariedade e protectora 
jurídica dos seus membros. Como 
todas as instituições, nasceu, 
cresceu e extinguiu-se. Conheceu 
uma infância difícil e pobre; uma 
maturidade pujante, cheia de vida e 
poder; um ocaso triste, miserável e 
desamparado, já no final dos seus 
provectos quinhentos e muitos anos 
de idade. 

The Brotherhood of the Fishermen 
and Seamen of Santa Maria de Sá 
was born between the end of the 
13th century and 1325.  
It rose to be a powerful social and 
economic institution of Aveiro 
in the 15th and 16th centuries. 
Due to this relevance in the 
region, many patrons and the 
Realm of Portugal sponsored 
this Brotherhood, that acted to 
balance the power acquired by 
local political institutions, as well 
as noble and churchmen from 
Aveiro region. Acting accordingly 
with Christian principles, this 
Brotherhood supported the ones 
belonging to the social context 
from which it rose, regulated and 
inspected economical activities 
as well as a charity institution and 
legal protector of its members. 
This institution had an organic life: 
impoverished beginning, robust 
and powerful maturity, and a 
wretched and sad end of its more 
than 500 years of life.
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dos pescadores 
e mareantes de 
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A Confraria dos Pescadores e Mareantes de 
Santa Maria de Sá foi uma poderosa estrutura 
religiosa e socioeconómica, de matriz medieval, 
que desempenhou um papel ativo na vida e na 
História de Aveiro ao longo de vários séculos. 
Provavelmente é a forma estruturada mais 
antiga do concelho (excluindo naturalmente o 
próprio poder concelhio), da qual sobreviveu 
alguma documentação, existindo também 
outras referências documentais dispersas em 
instituições e diversos documentos legais. 
A História e os historiadores têm-se voltado 
desde há algum tempo para o estudo das 
confrarias e irmandades (para além de outras 
formas de sociabilidade formal) no intuito de 
melhor conhecer e compreender o modus vivendi 
das sociedades em tempos mais recuados. 
No caso de Aveiro, a Confraria dos Pescadores 
representa, não apenas pela extensão temporal, 
mas pelo seu alcance social, um exemplo 
paradigmático de uma dessas formas de 
sociabilidade mais remotas.
As confrarias e irmandades foram das primeiras 
estruturas organizacionais erguidas com o intuito 
claro de prestação de auxílio mútuo (carácter 
assistencialista), beneficência (apoio aos mais 
necessitados) e salvação das almas dos seus 
membros pela prática da caridade cristã. 
A vertente religiosa da confraria era fundamental 
e esteve na sua génese. O seu carácter, imbuído 
do mais puro ideal de vivência religiosa, facultava 
ao homem medieval (e mesmo ao da época 
moderna) cumprir o estipulado pela Igreja sobre 
as obras de misericórdia corporais: dar de comer 
a quem tem fome, dar de beber a quem tem 
sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, 
assistir aos enfermos, visitar os presos, enterrar 
os mortos. Tudo deviam os irmãos/confrades 
cumprir dentro do mais puro espírito de 
solidariedade fraterna. No fundo, procurava-se 
a salvação coletiva.1 Num tempo em que 
o dia-a-dia dos socialmente desfavorecidos era 
difícil e o enfrentar e afrontar dos poderosos não 
estava isento de riscos, a emergência deste espírito 

1 São muitos e variados os 
trabalhos já publicados versan-
do a temática das confrarias. 
Ficam aqui indicados apenas 
alguns que possuem, também 
eles, vastas indicações 
bibliográficas: Maria José Ferro 
Tavares, Pobreza e Morte em 
Portugal na Idade Média, Lis-
boa, Presença, 1989; Hermínia 
Vasconcelos Vilar, A Vivência 
da Morte no Portugal Medieval. 
A Estremadura Portuguesa (1300 
a 1500), Redondo, Portugalia, 
1995; Maria da Graça Antunes 
Silvestre Vicente, Antes da fun-
dação das Misericórdias: pobre-
za assistência e solidariredade 
no interior beirão, UbiMuseum 
(Revista On-line do Museu de 
Lanifícios da Beira Interior), 
[2017] (http://www.ubimuseum.
ubi.pt/n05/assets/docs/03.
pdf); Maria Helena Mendes da 
Rocha Oliveira, A A confraria de 
S. Crispim e S. Crispiniano e seu 
hospital na Idade Média, tese de 
Mestrado apresentada à Facul-
dade de Letras da Universidade 
do Porto, Porto, 2001; Maria 
Manuela Catarino, Esmolas e 
sapatos de defunto…O hospital 
e a Confraria do Espírito 
Santo, do Maxial, em1506”, in 
Turres Veteras VI–História da 
Morte, ed. Câmara Municipal 
de Torres Vedras/Sector da 
Cultura/ Instituto de Estudos 
Regionais e do Municipalismo 
Alexandre Herculano, Maio, 
2004, pp.73-81; Maria Marta 
Lobo de Araújo, A confraria 
de S. Pedro da Gafanhoeira, 
entre a aurora e o entardecer, 
in Cadernos do Noroeste, 15 
(1-2), 2001, pp. 359-378 (série 
História 1); Idem, A confraria 
do Santissimo Sacramento do 
Pico de Regalados (1731-1780), 
ATAHCA, 2001; Mário Farelo,  
A rede confraternal da cidade 
de Lisboa (sec. XIII - XVI), in 
Espaços e Poderes na Europa 
Urbana Medieval, IEM - Instituto 
de Estudos Medievais / Câmara 
Municipal de Castelo de Vide, 
2018, pp. 465-492 (http://hdl.

handle.net/10362/52189); 
Saul António Gomes, Notas e 
documentos sobre as confra-
rias portuguesas entre o fim 
da idade Média e o séc. XVII: o 
protagonismo dominicano de 
Santa Maria da Vitória, in Lusi-
tania Sacra, 2ª série, 7 (1995), 
pp. 89-150; Francisco Messias 
Trindade Ferreira, O Tombo 
da Confraria dos Pescadores 
e Mareantes de Santa Maria 
de Sá, 2009, Aveiro, Junta de 
Freguesia da Vera-Cruz.

2 No século XIII não estariam 
muito distantes da linha de 
costa pois a “ria de Aveiro” 
ainda não se houvera formado, 
tal como hoje se conhece.  
Os cordões dunares que esti-
veram na génese da formação 
deste acidente geográfico 
apesar de se encontrarem em 
desenvolvimento ainda não 
tinham adquirido a dimensão 
que possibilitasse a formação 
da “ria”.

3 Na linha do que se poderia 
classificar de “clássicos da 
historiografia aveirense” 
encontram-se: J. R. Rangel de 
Quadros, Aveiro - Apontamen-
tos Históricos, 2009, Aveiro, 
Câmara Municipal de Aveiro; 
idem, Aveirenses notáveis, 
2000, Aveiro, Câmara Municipal 
de Aveiro; idem, Aveiro: origens, 
brasão e antigas freguesias, 
1984, Aveiro, Câmara Municipal 
de Aveiro; Marques Gomes, 
Memórias de Aveiro, 1875, Typ. 
Comercial, Aveiro; Idem, Subsí-
dios para a História de Aveiro, 
1899, Tipografia do “Campeão 
das Províncias”, Aveiro. A partir 
de 1935 entra-se numa nova 
fase da historiografia aveirense 
com o início da publicação da 
revista “Arquivo do Distrito de 
Aveiro”, dirigida por A. G. Rocha 
Madahaíl, Francisco Ferreira 
Neves e José Pereira Tavares. 
É um acervo notável de textos 
de publicados ao longo de 42 
anos contando com dezenas 

de colaboradores. Nos seus 
volumes podem encontrar-se 
inúmeros artigos referentes à 
História de Aveiro, de outras lo-
calidades e também temáticas 
para além da História; numa 
linha mais recente destacam-se 
2 obras coletivas com um leque 
alargado de autores: Aveiro e a 
Expansão marítima portuguesa 
(1400-1800), 2017, Aveiro, 
Câmara Municipal de Aveiro 
e Ancora editora (Actas das 
“Jornadas de História Local 
e Património Documental” 
– 2014); AA.VV., História de 
Aveiro. Sínteses e perspec-
tivas, coord. Amaro Neves e 
Delfim Bismarck Ferreira, 2009, 
Aveiro, Câmara Municipal de 
Aveiro. Em qualquer uma delas 
encontra-se ampla bibliografia 
remetendo para temas diversos 
da História de Aveiro.

4 Trata-se de uma crença lar-
gamente difundida, mas ainda 
não devidamente estudada e 
muito menos fundamentada. 
Deve por isso ser tomada com 
alguma reserva. A associação 
do progresso da urbe com 
a dinâmica da barra é uma 
constante para a maioria dos 
autores que fazem depender o 
desenvolvimento económico 
e social de Aveiro da solução 
do problema da errância da 
barra. Entre muitos autores 
destacam-se Luís Gomes de 
Carvalho, Memória descritiva 
da abertura da Barra de Aveiro, 
in Arquivo do Distrito de Aveiro, 
1948, vol. XIII, pág. 34 e segs.; 
José Ferreira da Cunha e Sousa, 
Memória de Aveiro, no séc. XIX, 
in Arquivo do Distrito de Aveiro, 
1940, vol. VI, pág. 83 e segs; no 
entanto, tal narrativa começa a 
ser colocada em causa, senão 
em todo, pelo menos em parte, 
por estudos mais recentes. 
Veja-se Inês Amorim, Fazer  
e desfazer um preconceito: o 
da mortalidade “excecional” de 
Aveiro no séc. XVIII, in Popu-
lação e Sociedade, n.º 3, 1997, 

coletivo criou laços interpessoais suficientemente 
fortes para despertarem uma confiança bastante 
firme e uma consciência da possibilidade de se ser 
senhor dos próprios destinos.
Na Confraria dos Pescadores e Mareantes de 
Santa Maria de Sá esta solidariedade entre 
companheiros do mesmo ofício acabou por criar 
um espírito de corpo ciente da sua importância 
económica e social. Essa perceção mais os 
uniu e fortaleceu, levando-os rapidamente a 
extravasar as regras que de início lhe estiveram 
subjacentes para expandir a sua área de 
atuação e influência a outros domínios, que 
não apenas os originais, sem, no entanto, os 
perder de vista. Esse alargamento progressivo 
granjear-lhe-ia poder e influência, mas também 
algumas inimizades. No contexto da vila que 
Aveiro então era, foi uma organização com 
peso suficientemente grande para fazer face 
a poderosos, fossem eles senhores nobres, 
eclesiásticos ou a própria autoridade concelhia. 
Tal é facilmente visível no extenso conjunto 
de diversos diplomas referentes a decisões 
judiciais ou a concessões régias de privilégios, 
contidos no seu tombo, que se apresentam ao 
longo de vários momentos do tempo e da vida 
da confraria.
Como tantas outras, nasceu sob a invocação e 
devoção mariana, à sombra de uma pequena 
ermida edificada no lugar de Sá. Este lugar, 
de curta extensão, ficava encastrado entre 
os concelhos medievais de Aveiro e Esgueira, 
pertencendo em termos administrativos ao 
concelho de Ílhavo, do qual era termo. Situava-se 
num pequeno promontório sobranceiro à linha 
de costa marítima de então2 (tal como acontecia 
com as localidades vizinhas que o delimitavam) 
e oferecia, simultaneamente, condições 
atrativas para a realização de atividades 
económicas relevantes para a época: solo de 
qualidade para a agricultura, proximidade do 
mar com o potencial necessário para a arte 
da pesca e uma zona contígua alagadiça que 
possibilitava a prática da exploração salícola.  

O interesse da escolha do lugar de Sá para sede 
da confraria terá, em princípio, sido alheio a tais 
condições, obedecendo antes a uma estratégia 
de autonomia.

A história da confraria está indissociavelmente 
ligada à vida de Aveiro. Com nascimento em 
época obscura, tal como ignota é a génese de 
Aveiro3 , emergiu dessa invisibilidade quando 
Aveiro também o fez. Se a vila “puxou” por ela 
ou o inverso provavelmente nunca se saberá. 
O certo é que a confraria terá visto a luz do dia 
nos alvores do século XIV (ou pouco antes, 
como adiante se verá), ganha corpo no século 
XV, fortalece-se no XVI, amadurece no XVII, 
conhece a decadência no XVIII e fenece no XIX. 
Um percurso muito semelhante ao da então vila, 
depois cidade, de Aveiro. Esta teve em tudo uma 
trajetória idêntica, apenas divergindo no século 
XIX quando, com a reabertura e estabilização da 
barra, se deu um renascer do burgo.4

Começando pelo princípio, e colocando por 
momentos de lado a questão da data de 
fundação da confraria, encontram-se três 
aspetos interessantes para a compreensão da 
sua génese e subsequentes desenvolvimentos.
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pp. 99-136; Francisco Messias 
Trindade Ferreira, A questão  
demográfica, in AA.VV., História 
de Aveiro. Sínteses e perspec-
tivas, coord. Amaro Neves e 
Delfim Bismarck Ferreira, 2009, 
Aveiro, Câmara Municipal de 
Aveiro, pp. 175-190; idem,  
A mortalidade infantil em duas 
freguesias da cidade de Aveiro 
no século XVIII, in Atas do I 
Congresso Histórico Interna-
cional. As cidades na História: 
População, vol. III – A cidade 
Moderna, 2013, Guimarães,  
Câmara Municipal de Guima-
rães, pp. 363-387. A investiga-
ção sobre a problemática da 
população ainda decorre. 

5 Erigido em propriedade 
pertencente a Santa Maria de 
Vagos (e na dependência do 
mosteiro de Grijó).

6 Francisco Messias Trindade 
Ferreira, O tombo da confraria 
dos pescadores e mareantes 
de Santa Maria de Sá, Junta 
de Freguesia da Vera-Cruz, 
Aveiro, 2009, pág. 85. Este 
extenso documento encontra-
-se integralmente transcrito 
nesta obra. Em 1578 a vila de 
Aveiro já se encontrava dividida 
em 4 freguesias: S. Miguel e 
Espírito Santo a sul e Vera-Cruz 
e Apresentação a norte.

7 Cf. Saul António Gomes, Elia-
na Fernandes Fidalgo e Lisete 
Cipriano, O Foral Manuelino de 
Ílhavo, Ílhavo, Câmara Munici-
pal de Ílhavo, 2009, pág. 46.

8 Pedro M. A. C Pinto, e José 
Domingues, J. (2015). O foral 
velho da vila de Aveiro de 1342. 
E-legal History Review, 21, 
1-26. Realce para os costumes 
vigésimo nono e trigésimo 
terceiro que dizem respeito a 
“não vizinhos” e a moradores 
do “logo”, respetivamente. 
“Vigessimo Nono Custume. 
Jtem Dizem que todo o pescado 
que aqui uier a uender que non 

1. O estabelecimento da sua sede na capela de 
Santa Maria de Sá, no lugar do mesmo nome, ao 
tempo e sob o ponto de vista da administração 
civil pertencente ao concelho de Ílhavo, mas em 
termos de administração religiosa meeiro entre  
S. Miguel (Aveiro) e Santo André (Esgueira).

2. A escolha da sede prende-se com a 
obrigatoriedade de uma qualquer confraria de 
leigos (como era o caso desta dos Pescadores 
e Mareantes) se acolher e sediar num templo ou 
mosteiro do qual tomava a invocação. A escolha 
de Santa Maria de Sá5 terá sido, em primeiro lugar, 
fruto da circunstância de à época não existir, em 
toda a área da "Vila Nova" e concelho de Aveiro, 
outro templo disponível para além da matriz 
de S. Miguel. A esta realidade adiciona-se um 
objetivo claro e preciso: subtrair-se ao controlo da 
poderosa colegiada da matriz aveirense. 

3. Os estatutos da confraria de 1578 estipulam 
que a caixa da Confraria de Nossa Senhora, esteja 
sempre em Vila Nova, que se entenda da ponte até 
à igreja de São Paulo, por ser o limite onde vivem 
a maior parte dos mareantes e pescadores, que 
instituíram a dita Confraria.6 Ou seja, ficava dentro 
dos limites das freguesias da Vera-Cruz 
e Apresentação.

Aparentemente, não se encontram nestas 
escolhas motivações de carácter puramente 
económico ou qualquer benefício fiscal. Os foros 
extensos (ou forais velhos, como também são 
conhecidos) que vigoravam à época da instituição 
da confraria ou são omissos na matéria das 
pescas (caso de Ílhavo7), ou bastante explícitos, 
como se verifica em Aveiro8.
Os forais manuelinos de Aveiro9 e Ílhavo10  
estabeleciam determinações não muito diferentes 
entre si no que diz respeito às pescarias. Ambos 
estatuíam que qualquer barco que vier com 
pescado se chegar a doze peixes dará um e se lá 
não chegar não dará nada. E se mais trouxer não 

dará mais segundo se pagará em Aveiro assim 
se fará aqui11. Mais adiante, e sobre o pescado 
capturado no rio, o foral de Ílhavo determina que 
se pague somente um real quando se vender12. 
A similitude dos diversos encargos estabelecidos 
nos forais de Aveiro, Ílhavo e mesmo Esgueira 
fica clara analisando o quadro comparativo das 
portagens por terra13. 
A novidade no foral, que diz respeito diretamente 
aos pescadores, reside na afirmação da dízima 
nova14 sobre o pescado fresco, como um encargo 
específico para este grupo social. 
A dízima nova surgiu no reinado de D. João I 
como forma de compensação da Coroa pela 
isenção dos pescadores da prestação do 
serviço militar e da defesa da costa. Para que os 
pescadores beneficiassem dessa isenção, teriam 
de provar que exerciam a atividade da pesca oito 
meses por ano; além disso, sobre o produto do 
trabalho realizado recaía uma percentagem de 
imposto.15 Na prática, tratou se de pôr fim 
a um tributo vindo da primeira dinastia, que 
incidia sobre os pescadores: a “vintena dos 
homens do mar”16. Até aí pago em serviço, foi 
substituído por um tributo monetário.
Resumindo, sobre a atividade da pesca e seus 
produtos recaía uma significativa e variada 
carga tributária: a dízima nova para a coroa, a 
dízima eclesiástica para a Igreja (particularmente 
para a colegiada de S. Miguel) e o imposto do 
mordomado (ou dízima velha). Sobre a venda do 
pescado incidia ainda o imposto de almotaçaria, 
que revertia a favor do município, assim como a 
portagem por terra ou por mar.17 Em suma, um 
conjunto muito significativo de contribuições 
sobre a atividade piscatória. 
A escolha do lugar de Sá colocava a Confraria 
dos Pescadores fora da alçada formal da 
Câmara de Aveiro e, sobretudo, fora da alçada da 
poderosa colegiada da matriz de S. Miguel.18  
No entanto, como o fruto da atividade económica 
dos seus membros se realizava em Aveiro (pois 
era aí que comercializavam os seus produtos) 
conclui se que não terão sido motivações 
económicas ou fiscais a determinar a opção  
pelo lugar de Sá.

Por vários momentos a conflitualidade entre  
a colegiada de S. Miguel e a confraria conheceu 
pontos altos. Daí também o terceiro aspeto 
considerado: a obrigatoriedade de a caixa da 
Confraria estar sempre em Vila Nova. Era uma 
forma de impedir que por qualquer acaso  
o cofre da confraria saísse do seu espaço natural 
e ficasse ao alcance da colegiada. O facto de 
essa obrigatoriedade apenas surgir na reforma 
dos estatutos de 1578 levanta a suspeita de algo 
ter acontecido para esta tomada de decisão de 
forma tão taxativa quanto podia ser.
Ficou por resolver a questão da data de fundação 
da confraria. Até onde vai a sua antiguidade? 
Não existe documento fundador que possa 
atestar a sua criação. Não é, por isso mesmo, 
lícito avançar com uma data possível só 
porque parece que seja. Daí ser perfeitamente 
extravagante avançar com datas como séc. XII 
ou antes da nacionalidade sem qualquer suporte 
documental. Apenas por recurso a referências 
indiretas e documentação coetânea se poderá 
ensaiar uma datação dentro de um intervalo 
de tempo razoável e adequado. É o que se irá 
tentar fazer. 
A confraria, como antes de disse, nasce à 
sombra da ermida de Santa Maria de Sá. 

for Bizinho dara de cada colonho 
hum dinheiro e da Vara dous 
dinheiros da asougagem e de 
mais escolha sendo dono do 
pescado hum peixe o milhor que 
trouuer, e ao Mordomo outro 
hum e non mais de cada Barca 
Jtem Dizem que esta em custu-
me que toda a Barca do que non 
for Bizinho que aqui uier uender 
pescado dara hum dinheiro 
d asougagem ao Mordomo e 
hum peixe qual escolher quizer 
escolhendo primeiro o pescador 
hum peixe / [fól. 71v.°] Qual 
quizer e o Barco seis dinheiros 
da asougagem como dito 
he” (…) “Trigessimo Tresseiro 
Custume. Jtem Dizem que esta 
em custume antigo que todo o 
pescador deste logo tambem do 
Mar como do Rio non dara outra 
Custumagem nem foro senão 
de toda Binda que uier a Ribeiro 
dara hum peixe de cada Barca 
por nouea se passar por duzia 
de pescado e se non trouher 
[sic] duzia de pescado non dara 
nada e esto se fara por quantas 
uias uier de pescar e deitar o 
pescado fora da Barca a uender 
e deste pescado e portagens e 
custumagens e passagens leua 
el Rey as duas partes e Donna 
Lianor o terço tirada asougagem 
que he toda de el Rey e se se o 
mordomo nom pagar do peixe 
que lhe devem filhara hum peixe 
qual quizer aauallia llo ha ô Juis 
e tabalião e filhara onde [sic] 
o Mordomo seis dinheiradas 
para seu comer e pagara quatro 
dinheiros ao pescador e os dous 
descontara em sy.”

9 Maria Helena da Cruz Coelho 
e Saul António Gomes, O foral 
de D. Manuel a Aveiro: uma 
memória de 500 anos, Câmara 
Municipal de Aveiro, 2015. 

10 Cf. Saul António Gomes, Elia-
na Fernandes Fidalgo e Lisete 
Cipriano, O Foral Manuelino de 
Ílhavo, Ílhavo, Câmara Municipal 
de Ílhavo, 2009, pág. 72. Os 
foros e costumes de Ílhavo de 
1296 nada mencionam relativa-
mente ao pescado não tendo, 
no entanto, ficado esquecidos 
os encargos sobre o sal.

11 António Rocha Madahíl, 
Milenário de Aveiro Colectânea 
de Documentos Históricos, vol. 
I (959-1516), Câmara Municipal 
de Aveiro, Aveiro, 1959, vol. I, 
pág. 265; atualizou-se a grafia 
e fixou-se o texto. Cf. também 
Saul António Gomes, Eliana 
Fernandes Fidalgo e Lisete 
Cipriano, O Foral Manuelino de 
Ílhavo, Ílhavo, Câmara Municipal 
de Ílhavo, 2009, pág. 72. 

12 António Rocha Madahíl, 
Milenário de Aveiro … op. cit., 
pág. 272.

13 Cf. Maria Helena da Cruz 
Coelho e Saul António Gomes, 
op. cit., pp. 27-28.

14 Maria Helena da Cruz Coelho 
e Saul António Gomes, op. cit., 
pág. 21. No foral manuelino 
encontra-se plasmada na 
entrada “Dízima do pescado” 
(idem, pág. 90).

15 “Desde então a antiga dízima 
(da venda e saída de peixe 
por mar) passou a chamar-se 
dízima velha (ou mordomado) 
e a segunda, dízima nova ou 
redízima.” Cf. Inês Amorim, 

A decadência das pescarias 
portuguesas e o constrangi-
mento fiscal - entre a Ilustração 
e o liberalismo, in Estudos em 
Homenagem a Luís António 
de Oliveira Ramos, Faculdade 
de Letras da Universidade do 
Porto, 2004, pág. 160, n. 37.

16 Pereira e Sousa define desta 
forma o vintaneiro do mar: “Vin-
teneiros, ou vintaneiros do mar, 
ou das galés. No tempo que se 
abrirão as nossas conquistas se 
formou huma Vintena de Marinha 
que consistia no arrolamento, 
ou lista dos mancebos capazes 
de to mar as armas, e servirem 
a bordo. Destes quando erão 
precisos se to mavão de cada 
vinte hum depois de postos em 
ala. E daqui lhes veio o nome 
de Vintaneiros da Marinha, do 
mar, ou galés.” Cf. Joaquim José 
Caetano Pereira e Sousa, Esboço 
de hum diccionario juridico, theo-
retico, e practico, remissivo ás 
leis compiladas, e extravagantes, 
Tomo III, Impressão Régia, Lis-
boa, 1827. Verbete: vinteneiro; 
ver também Fernando Emanuel 
Gautier Neto, “Uma ordenação 
desconhecida de D. Fernando, 
de 14-12-1367, sobre o recru-
tamento da armada de galés 
portuguesa”, in Sal. Revista 
Municipal de Cultura 2007, pp. 
24-33. Trata-se da transcrição de 
um documento importante com 
muitas notas explicativas dos 
seus conteúdos. 

17 Maria Helena da Cruz Coelho 
e Saul António Gomes, op. cit., 
pág. 23 e tabela de pp. 27-28.

18 No lugar de Sá, meeiro de 
Aveiro e Esgueira, a capela 
ficava na parte desta última.

19 António Rocha Madahíl, 
Milenário de Aveiro …, op. cit., 
vol. I, pp. 9-11.

20 Idem, pp. 13-15 

21 Idem, pp. 18-19.

22 Sobre estas e outras inqui-
rições veja-se o texto síntese 
de J. A. de Sottomayor Pizarro, 
Para o estudo da fiscalidade ré-
gia em Portugal. As inquirições 
gerais dos séculos XII e XIV. 
População e Sociedade, CEPE-
SE, Porto, vol. 31, Junho 2019, 
pp. 1-23. Ainda, Saul António 
Gomes - Inquirições, confirma-
ções e registos da chancelaria 
régia portuguesa: notas para o 
seu estudo. Revista de História 
da Sociedade e da Cultura. Vol. 
12 (2012) DOI:http://dx.doi.
org/10.14195/1645-2259_12_7 
(Acessado: 26-May-2020)

23 O texto original foi publicado 
por António G. Rocha Madahíl, 
in Milenário de Aveiro. Colectâ-
nea…, op. cit., pág. 87, e consta 
do seguinte: “Item de Santa 
Maria de Saa disse Dommgos 
Mighaeyz que a y iiij casaes e 
que o dous deu El rey a santa 
Maria De Uaagos por hobrada e 
os outros ij som reghaegoos e 
disse que a y huma Caualaria e 
foi De Queuina e disse que todas 
as erdades que tem a eygreija de 
redor que son da chaualaria. Item 
Domingos piriz disse asi como 
disse Domingos Migheyz que a y 
huma Caualaria, e disse que a y 
dous Chasaes de Reghaegos. E 
disse que esta Eygreija que see in 
na erdade da chaualaria.” 

A povoação aparece mencionada desde tempos 
anteriores à fundação da nacionalidade apenas 
com a designação de Sá (Sala, Saa). Em 1050, 
surge num inventário de propriedades de  
D. Gonçalo Viegas e sua mulher D. Flâmula19; 
em 1077, em novo inventário dos mesmos e 
de D. Paio Gonçalves; 20 ou ainda, entre outros 
documentos, numa doação de uma marinha 
em Sá feita em 1100 por Zoleima Roupariz ao 
mosteiro de Lorvão.21  

Todavia, esta localidade não se encontra 
mencionada nas inquirições de D. Afonso II 
realizadas em 1220, nem em outro qualquer 
documento de compra, venda, doação ou 
escambo até essa data. O silêncio sobre o lugar 
é somente quebrado pela Inquirição da terra do 
Vouga mandada realizar por D. Dinis22 no ano de 
1282. Por este documento fica a saber-se algo de 
novo e significativo em relação ao lugar: que ele 
tomou o nome de Santa Maria de Sá; que havia 
quatro casais e que todos eles foram pertença 
de el-rei, tendo dois sido doados a Santa Maria 
de Vagos sob a forma de obrada e os restantes 
mantidos reguengos. Sabe-se ainda que existia 
uma cavalaria, que a igreja de Santa Maria de 
Sá se encontrava numa herdade pertencente 
a essa cavalaria e que todas as herdades que 
a rodeavam lhe pertenciam. Quem prestou a 
informação a este inquérito foram Domingos 
Miguéis e Domingos Pires. Referem ainda estes 
informantes que a cavalaria pertencera a um  
tal Quevina. 23 Será útil descodificar o termo  
cavalaria e aprofundar um pouco mais o 
conteúdo do documento. 
O conceito de cavalaria neste documento  
não deve ser confundido com a instituição 
tipicamente medieval. Não se relaciona com 
a nobreza de linhagem (ou de sangue), ou a 
nobreza de espora.24 Nos primeiros tempos 
da monarquia portuguesa e da reconquista, 
o conceito implicava a prestação de serviço 
militar obrigatório durante um período de tempo 
determinado (normalmente sete semanas 
anuais), em expedições armadas contra os 
muçulmanos. O serviço era prestado em 
exclusivo pelos cavaleiros-vilãos.25 Era condição 
para se ser considerado cavaleiro-vilão possuir 
o estatuto de homem livre e proprietário, bem 
como ser se detentor de bens cujo montante 
permitisse a posse de cavalo e armamento 
adequado ao cumprimento do serviço militar.26 

É problemático estabelecer um valor mínimo em 
numerário dos bens necessários para preencher 
essas condições, pois variava de localidade 
para localidade, não sendo sequer possível 
estabelecer com rigor um plafond médio. No 
entanto, a cavalaria vilã distingue-se claramente 
do fossado (serviço militar obrigatório devido  
ao rei, prestado por cavaleiros e peões, por força 
do estatuído no foral) pelo facto de a cavalaria 
consistir na dita obrigatoriedade de prestação 
de serviço militar com cavalo e armas, como 
contrapartida de uma concessão pessoal de 
bens fundiários sob a forma de préstamo, à 
qual se acrescentava a obrigação de anúduva 
(prestação de serviço a cavalo, como vigilante,  
na execução de determinados trabalhos)27. 

Assim, ao referir as herdades como pertencentes 
a cavalaria, o documento indica que as mesmas 
teriam sido entregues pelo rei sob a forma de 
préstamo; a contrapartida era, naturalmente, 
a prestação de serviço militar para além do 
estabelecido localmente. A cavalaria acima 
mencionada voltará a ser referida em documento 

24 Para análise do quadro ideo-
lógico, social, político e militar 
deste cavaleiro nobre e dessa 
instituição que ele corporizava 
– a cavalaria, veja-se o trabalho 
de Miguel Pereira Aguiar, Ideolo-
gia Cavaleiresca em Portugal no 
Século XV, Dissertação realizada 
no âmbito do Mestrado em 
Estudos Medievais, Faculdade 
de Letras da Universidade do 
Porto, Porto, 2016. 

25 Apesar de não fazer parte 
da nobreza, o cavaleiro vilão 
gozava de um considerável 
leque de privilégios que o 
distinguiam do restante povo. 
Veja-se a este propósito A. H. 
de Oliveira Marques, na entrada 
“Cavaleiro-vilão”, in Dicionário 
de História de Portugal, dir. de 
Joel Serrão.

26 Há no entanto uma variante 
interessante, a dos “cavaleiros 
de carneiro” ou de foro. Ver a 
este propósito o texto de Luís 
Filipe Oliveira, Os cavaleiros de 
carneiro e a herança da cava-
laria vilã na Estremadura. Os 
casos de Arruda e de Alcanede 
in Medievalista Online, Ano 1, n.º 
1, 2005. (www.fcsh.unl.pt/iem/
medievalista)

27 Cf. José Matoso, “Os conce-
lhos” in História de Portugal, 
dir. De José Matoso, vol. II, [205-
242], pp. 222-223. Veja-se ainda 
a nota seguinte.

2. Cálice e patena pro-
venientes da Capela de 
Nossa Senhora da Alegria, 
Aveiro Finais do séc. XV.
Trabalho português execu-
tado em prata dourada
Coleção Museu de Aveiro/
SJ; Inv. 25/D e 25a /D
Créditos fotográficos: 
DGPC, fotógrafo: José 
Pessoa (2000)
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mais tardio, datado de 1328, da Inquirição das 
cavalarias do termo do Vouga.28   

A cavalaria-vilã tem a sua origem no período 
da reconquista cristã. A necessidade de fazer 
a guerra, fosse ela de carácter ofensivo ou 
defensivo, criou a oportunidade para elevar 
homens com posses suficientes para adquirir 
armas e montadas a uma esfera de relevância 
superior nas regiões fronteiriças, onde os 
confrontos armados marcavam o quotidiano, os 
cavaleiros tornaram-se a aristocracia local. Eram 
eles que, muitas vezes equiparados aos infanções 
dentro das circunscrições concelhias onde viviam, 
detinham o governo das comunidades; eram eles 
que estavam em melhores condições de colher 
lucros com as operações de fossado, espécie de 
raides sobre território inimigo e importante fonte 
de obtenção de proventos materiais. Aristocracia 
dominante na malha concelhia em que se 
dividia o território mais meridional do reino que 
se estava a construir nos séculos XII e XIII, os 
cavaleiros vilãos procuraram impor mecanismos 
que lhes permitissem reproduzir, nas gerações 
seguintes, uma situação privilegiada. Algumas 
das cartas de foral outorgadas pelos monarcas 
passaram a contemplar prerrogativas para 
distinguir os cavaleiros per naturam daqueles 
que eram elevados a essa categoria numa nova 
geração, ao mesmo tempo que se aprimoravam 
certos instrumentos jurídicos e económicos 
para preservar a condição privilegiada dos que já 
detinham armas e cavalos. 
Aristocracia local, como a historiografia 
convencionou chamar-lhes, os cavaleiros vilãos 
foram por vezes favorecidos pela proximidade 
ao poder régio, que neles via um braço armado 
fundamental. 29

O documento de 1282 oferece pistas que 
poderão ser importantes para a compreensão 
do surgimento da Confraria dos Pescadores 
e Mareantes. Uma dessas pistas é a primeira 
referência à igreja de Santa Maria de Sá (mais 
tarde, já em finais do século XVII, designada 
por Nossa Senhora da Alegria). A descrição 

mais antiga disponível, datada de 1712, pertence 
a frei Agostinho de Santa Maria na sua obra 
Santuário Mariano, que descreve a igreja nos 
seguintes termos: A ermida é grande e formosa, 
com um alpendre e seu coro para se cantarem as 
missas; tem três capelas, a maior e duas colaterais, 
com retábulos dourados e tudo com grandeza e 
perfeição. A imagem da Senhora parece de roca, 
porque é de vestidos, e tem ao Menino Deus em 
os braços; sua estatura são quatro palmos, mas 
porque os vestidos são compridos, que cobrem 
parte da peanha da Senhora, parece ainda mais 
comprida; está colocada no retábulo da capela-mor.  
A sua festividade é em o dia da Assunção, em  
15 de Agosto, e nesse dia concorrem assim os de 
Aveiro como de Esgueira, quase todos a servir e a 
venerar aquela soberana Senhora que é a Alegria do 
mundo todo, como a intitula S. Germano: Gaudium 
commune mundi.30 

Esta descrição já não coincide totalmente com 
a igreja que existe na atualidade: o alpendre foi 
removido31 e a capela já não é a mesma. O culto 
prestado no templo também mudou, perdendo-se 
a devoção mariana para surgir a do Mártir 
S. Sebastião. Mas a descrição de frei Agostinho 
de Santa Maria também não terá muito a ver 
com a construção original. O cruzeiro existente 
na proximidade da igreja foi edificado (ou melhor, 
reedificado) em 1554, houve o acrescento de 
um sino à igreja e não se sabe se terá havido 
mais obras de ampliação da mesma. É o que se 
pode inferir de uma inscrição existente na frente 
do pedestal do cruzeiro, transcrita por Nogueira 
Gonçalves: Esta obra e sino mandou fazer André 
Ribeiro, juiz, e João Preto, mordomo, e António 
Afonso, escrivão. Era de 1554.32

Consultando o Tombo da Confraria, constata-se 
que em torno dessa data surge, com frequência, 
em diversos documentos, o nome de João 
Preto, ou João Pires Preto, ocupando o cargo 
de mordomo da confraria; o de António Afonso 
aparece em datas ligeiramente mais antigas, 
mas sem indicação da função de escrivão; o de 
André Ribeiro está completamente ausente.
O que restará da primitiva edificação será 
apenas o arco cruzeiro ogival, denunciando um 
gótico primitivo. A capela terá passado, com o 
desenvolvimento da confraria dos pescadores, 
por significativas obras de ampliação que lhe 
alteraram o traçado original.
Regressando ao documento, este aponta ainda 
outras pistas. A inquirição de 1282 data dos 
primeiros anos do reinado de D. Dinis, que 
começou o cargo em 1279. Seria natural que o 
monarca, de forma previdente, se procurasse 
inteirar de quais os direitos e senhorios que 
possuía nas diversas partes do reino. Iniciativa 
semelhante teve o seu herdeiro e sucessor, 
D. Afonso IV, em 132833 , quando manda elaborar 
a Inquirição das cavalarias do termo do Vouga. 
Era, pois, um procedimento normal e recorrente. 
Da inquirição de 1282 há todo o interesse em 
seguir com atenção as declarações de Domingos 
Miguéis: a y iiij casaes e que os dous deu El rey a 
santa Maria De Uaagos por hobrada e os outros ij 
som reghaegoos e disse que a y huma Caualaria 
e foi De Queuina e disse que todas as erdades que 
tem a eygreija de redor que son da chaualaria.
Que concluir? São várias as ilações possíveis: 
que existira, de facto, uma cavalaria em Sá, 
pertencente a um tal Quevina, forçosamente um 
cavaleiro-vilão; que, por falta de proprietário, o 
rei (provavelmente o pai de D. Dinis, D. Afonso 
III) aproveitara a ocasião para desanexar e 

28 António G. Rocha Madahíl, 
Milenário de Aveiro. Colectâ-
nea…, op. cit., pág. 123. Este 
documento é, neste particular, 
bastante claro: estipula quais 
os serviços que devem desem-
penhar os cavaleiros-vilãos 
sempre que chamados pelo rei 
ao pagamento do seu foro. Diz 
o documento: “hoc est forum 
quod debent facere quando 
Dominus. Rex fuerit in fosado 
uel In oste uel in anudoua 
debent ire cum suo corpore et 
debent leuare unum. Poldrum 
et unum scutum et unam 
lanceam et debent stare com 
suo corpore. septem. domaas 
et debent contare post quam 
exeant de sua casa et quando 
fuerint inn anudoua non debent 
facere nisi mandare com una 
uara in sua manu et si forte non 
fuerint com illa. debent pectare. 
septem. bragaes quas tantum 
solebant pejtare in tempore de 
uestro patre et modo. posuerunt 
pro. decem.” 

29 Miguel Aguiar (2018), A ‘hon-
ra’ de cavalaria e a aristocracia 
medieval portuguesa, “Anuario 
de Estudios Medievales” 
48/2, pp. 564-565. https://doi.
org/10.3989/aem.2018.48.2.01

30 Fr. Agostinho de Santa Maria, 
Santuário Mariano, Lisboa, 1712, 
vol. 4, pp. 422-423. Apud Fran-
cisco Ferreira Neves, A Confraria 
dos Pescadores e Mareantes de 
Aveiro (1200-1855), in Arquivo 
do Distrito de Aveiro, 1973, vol. 
XXXIX, nº 136, pp. 258-259.

31 Marques Gomes relata que o 
dito alpendre foi removido no 
século XIX por Luís Maria dos 
Santos, que foi administrador 
da Confraria dos Pescadores 
e Mareantes de Santa Maria 
de Sá. Cf. Marques Gomes, 
Subsídios para a História de 
Aveiro, Aveiro, Typographia do 
«Campeão das Províncias», 
1899, pág. 109.

entregar duas herdades a Santa Maria de Vagos, 
sob a forma de oferenda pia, conservando as 
restantes; finalmente, que por qualquer motivo 
(provavelmente a entrega dos restantes casais 
em préstamo), D. Dinis se vê “obrigado” a traçar 
de novo os limites entre Sá e as vilas de Esgueira 
e Aveiro, o que faz em abril de 1309.34 A capela 
terá sido edificada pouco tempo após a doação 
dos dois casais a Santa Maria de Vagos, o que 
terá sido aproveitado para expandir o culto 
mariano a esta região, a meio caminho entre 
Aveiro e Esgueira. 
Era obrigatória a ligação das confrarias de leigos 
a uma igreja, capela ou mosteiro e parece ser 
certo que a confraria foi erigida posteriormente 
à construção da capela de invocação de Santa 
Maria. No preâmbulo dos Estatutos de 1441, 
surge a referência a tal facto: 
…há muitos anos e tempos que os pescadores 
moradores na dita vila fizeram e ordenaram por 
serviço de Deus e da virgem Santa Maria confraria 
à dita ermida de Santa Maria de Sá 35

Não foram os confrades quem erigiu a capela 
de Santa Maria de Sá (como algumas vezes se 
diz), mas foi esta que albergou a novel confraria. 
Era obrigatório que qualquer confraria de leigos 
(caso desta dos Pescadores e Mareantes de 
Santa Maria de Sá) se acolhesse e sediasse num 
templo do qual tomava a respetiva invocação.
Apenas uma observação mais: nesta altura 
do século XIII, a vila de Aveiro ainda estaria 
confinada em redor da igreja de S. Miguel; a 
Vila Nova ainda não existiria ou seria incipiente 
e nesse espaço talvez se localizassem apenas 
algumas quintas, como a conhecida Granja, 
aforada pelo Mosteiro de S. João de Tarouca,  
em 1293, a Pedro Domingues, raçoeiro da igreja 
de S. Miguel de Aveiro.36 

Da conjugação destes diversos elementos 
será possível determinar a época da fundação 
da Confraria dos Pescadores e Mareantes de 
Santa Maria de Sá: algures entre o final do 
reinado de D. Afonso III e o reinado de D. Dinis, 
ou seja, entre o último quartel do século XIII e o 
primeiro do XIV. Há alguns elementos dispersos 
no tombo da confraria que apontam para estas 
datas, particularmente quando, em pedidos de 
sentença, referem a antiguidade da mesma.  
É o que se passa com um documento transcrito 
no tombo, datado de 16 de setembro de 1500, 
que refere a determinado passo das alegações: 
Era verdade que poderia haver um, dez, vinte, 
trinta, quarenta, cinquenta, sessenta anos e mais 
tanto tamanho tempo que a memória dos homens 
não é em contrário e passaria de trezentos anos 
pouco mais ou menos que os (…), pescadores 
moradores na dita vila e termo e outros de fora 
aí estantes movidos de bom zelo e caridade por 
serviço de Nosso Senhor Deus e em louvor e 
serviço de Nossa Senhora e por salvação de suas 
almas ordenaram de seus próprios motos e de 
sua livre vontade, sem constrangimento de pessoa 
alguma fizeram e instituíram e ordenaram para 
sempre uma mui excelente e saudável confraria e 
notável na dita igreja de Santa Maria de Sá.37

Noutro documento do mesmo tombo, agora 
datado de 13 de dezembro de 1570, afirma-se: 
E estando assim nesta posse de sempre ser 
administrada por leigos e ordenada por eles de 
mais de dez, vinte, trinta, cinquenta e cem anos 
e mais, e tanto que da memória dos homens não 
era em contrário (…).38 

Numa passagem de outro documento do tombo, 
de 19 de julho de 1418, diz-se: 

(…) grande parte de todos os pescadores  
e mareantes da dita vila de Aveiro, dizendo, e 
agravando-se a mim, que havia cento e duzentos 
anos e mais que a memória dos homens não era 
em contrário (…) 39 As expressões transcritas 
atinentes ao número de anos decorridos desde a 
fundação da Confraria não podem, naturalmente, 
ser tomadas à letra. Trata-se de um formulário 
usual, um reforço de expressão, que apenas 
pretende realçar a antiguidade da instituição que 
se está a representar. A indicação de mais ou 
menos centena de anos terá antes a ver com o 
sentimento que o declarante tem da antiguidade 
dessa mesma instituição e não tanto com a 
exatidão da mensagem/facto. Para além disso,  
é conhecida a tendência natural das pessoas 
para o arredondamento dos números, que tende 
a ser tanto maior quanto maiores forem os 
valores em causa.
Há outra passagem mais precisa que pode 
clarear um pouco esta questão da antiguidade 
da confraria. Encontra-se na transcrição do 
tombo efetuada no século XVII, na justificação 
apresentada para que se efetuasse um traslado 
do tombo quinhentista. Nessa alegação dizem os 
oficiais da Confraria dos Pescadores o seguinte:   
(…) os mareantes e pescadores da vila de Aveiro 
instituíram à honra de Deus e da mesma Senhora 
[de Sá], com um Hospital e Capela na dita vila de 
Aveiro, que conservaram por muitos anos, fazendo-
lhe muitos serviços, razão por que os Senhores reis 
deste reino desde o tempo de El Rei Dom Afonso 
o quarto até o tempo do Senhor Rei Sebastião, 
concederam muitos privilégios, isenções, e 
liberdades, e desde então até o presente gozam.40

Os lídimos representantes seiscentistas da 
Confraria fazem remontar a D. Afonso IV  
(1325-1357) a concessão dos primeiros 
privilégios. Tal facto permite colocar, com uma 
certeza quase absoluta, a criação da referida 
confraria em tempo anterior ao reinado do 
referido rei. Mas outro documento, datado de 
16 de outubro de 1393, do reinado de D. João I, 
transcrito no tombo (inserto noutro documento), 

32 A. Nogueira Gonçalves, 
Inventário Artístico de Portugal: 
Distrito de Aveiro. Zona sul, 
Lisboa, Academia Nacional de 
Belas Artes, 1959, pág. 141.

33 D. Afonso IV começou o seu 
reinado em 1325.

34 António G. Rocha Madahíl, 
Milenário de Aveiro. Colectâ-
nea…, op. cit., pág. 115.

35 Francisco Messias Trindade 
Ferreira, O Tombo da Confraria… 
op. cit., pág. 183; formulário 
também repetido em outro do-
cumento transcrito a pág. 176.

36 António G. Rocha Madahíl, op. 
cit., pág. 91. 

37 Francisco Messias Trindade, 
O Tombo da Confraria…, op. cit., 
pág.170.

38 Idem, pág. 99.

39 Idem, pp. 214-215.

40 Francisco Ferreira Neves, 
A Confraria dos Pescadores 
e Mareantes de Aveiro (1200-
1855), in Arquivo do Distrito de 
Aveiro, 1973, vol. XXXIX, nº 136, 
pp. 255.
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certifica não só a existência desses privilégios, 
como a sua justificação em recompensa pelos 
serviços prestados na Armada.  
Este documento de 1393, apesar de ser um 
traslado em documento posterior oficial, é o 
mais antigo que se possui sobre a Confraria do 
Pescadores e Mareantes de Santa Maria de Sá.  
A passagem que se segue é clara na referência  
à sua antiguidade: 

(…) que lhe fôraõ dados privilegios em tempos dos 
ditos Reis, por serviço que fizeraõ nas Armadas, 
que vendessem ao seu talante, e que isto mesmo 
houveraõ sobre ello nossa Carta, por que se assim 
era, que naõ vendessem os ditos pescados, salvo 
as suas vontades, e que lhe fossem guardadas as 
Cartas e privilégios, que tinhaõ dos Reis, que ante 
nós fôraõ41

Desta passagem retiram-se algumas conclusões. 
A primeira, e quase linear, é a de que houve 
(será que ainda existirá?) documentação de 
reinados anteriores ao de D. João I referente à 
Confraria e até hoje desconhecida. As cópias, 
que estariam eventualmente na posse da 
Confraria, já andariam perdidas aquando da 
compilação do tombo quinhentista, pois não 
aparecem transcritas no referido tombo. Um 
segundo aspeto prende-se com a expressão 
por serviço que fizeram nas Armadas. Aqui 
a lucubração é um pouco mais complexa e 
difícil. As armadas a que o documento se refere 
estão, aparentemente, ligadas a uma força 
naval organizada. Esta foi reformada no reinado 
de D. Dinis, quando nomeia Nuno Fernandes 
Cogominho almirante-mor do reino, em 1307; 
este será substituído pelo genovês Manuel 
Pessanha, em 1317, apenas com o título de 
almirante, mas gozando de largos privilégios 
que foram sendo ampliados com o correr dos 
tempos.42 Naturalmente, não há marinha eficiente 
sem marinheiros experimentados. E a melhor 
“escola de marinharia” de então frequentavam-na 
os pescadores e os restantes mareantes.  

Não seria, pois, de estranhar que, tendo sido D. Dinis 
hábil a conseguir fontes de rendimento para 
levar a bom porto tal empreendimento e pródigo 
em atribuir privilégios ao seu almirante, tivesse 
também distribuído alguns privilégios a esse 
grupo social de pescadores e mareantes com o 
fim de os atrair para a armada nascente.
Um documento datado de 14-12-1367 “contém 
as mais antigas ordenações sobre a recruta 
das armadas de galés cujo teor é integralmente 
conhecido.”43 O facto de, segundo o autor, estas 
ordenações terem sido apresentadas em Aveiro 
vem atestar a importância (pelo menos ao nível 
militar) da vila. Esta importância advirá, em boa 
medida, do seu contributo para a armada; e isso 
não se construía de um momento para o outro. 
Partindo desta base, é lícito concluir que os 
privilégios referidos no documento de 1393 
tenham a sua origem no reinado de D. Dinis, mas 
tal não significa que a Confraria dos Pescadores e 
Mareantes tivesse sido fundada nessa ocasião.  
É, contudo, perfeitamente plausível que não tivesse 
sido em data muito anterior - possivelmente 
em finais do reinado de D. Afonso III e inícios do 
governo de D. Dinis. Isto permite apertar um pouco 
mais o intervalo plausível para o hiato temporal 
compreendido entre o já mencionado último quartel 
do século XIII e 1325, final do reinado de  
D. Dinis. Será este o quadro temporal mais 
admissível em face da documentação existente e 
das circunstâncias conhecidas.

A confraria terá vivido desde a sua criação até 
ao século XV um período obscuro. As referências 
mais remotas datam do reinado de D. João I, 
encontrando-se insertas uma numa provisão de 
D. João II, de 24 de agosto de 1488, segundo a 
qual os pescadores da Confraria podiam vender 
o pescado livremente … a dúzias e cambados e 
em grosso com uma recomendação veemente 
a juízes, oficiais e homens bons da vila de Aveiro 
para que respeitassem essa determinação. Uma 
segunda sentença do mesmo rei, inserta noutra 
sentença com data de 28 de agosto de 1488, 

41 António G. Rocha Madahíl, 
Milenário de Aveiro…, op. cit., 
pág. 144. Vide também Francis-
co Messias Trindade Ferreira, 
O Tombo da Confraria…, op. cit., 
pp. 223-224.

42 José Mattoso, Dois séculos 
de vicissitudes políticas, in 
História de Portugal, dir. de 
José Mattoso, Lisboa, 1993, 
vol. II, pág. 154; Filipe Themudo 
Barata, Manuel Pessanha e um 
outro olhar sobre o mar.  
A construção de novas linhas 
da política externa de Portugal 
in 700 anos Almirante Pessa-
nha, Academia de Marinha, 
Lisboa, 2017; A Formaçáo 
da Marinha Portuguesa. Dos 
Primórdios ao Infante, coord. 
Joáo Abel da Fonseca, Luís 
Couto Soares e José dos 
Santos Maia, Academia de 
Marinha, Lisboa, 2015; O Mar 
como Futuro de Portugal (c. 
1223 – c. 1448). A propósito 
da contratação de Manuel 
Pessanha como Almirante por 
D. Dinis, coord. José dos Santos 
Maia, Academia de Marinha, 
Lisboa, 2019.

43 Fernando Emanuel Guatier 
Neto, Uma ordenação 
desconhecida de D. Fernando, 
de 14-12-1367, sobre o 
recrutamento da armada de 
galés portuguesa. SAL,Câmara 
Municipal de Aveiro, 01-07, 
2007, pp. 24-33. 

44 Existem bastantes trabalhos 
sobre o infante D. Pedro. 
Destacam-se, entre muitas, 
apenas duas obras pela visão 
panorâmica sobre o Infante:  
A.A. V.V. – Actas do Congresso 
Comemorativo do 6º Centená-
rio do Nascimento do Infante 
D. Pedro, in Biblos – Revista 
da Faculdade de Letras, Vol. 
LXIX, 1993; Humberto Baquero 
Moreno, A batalha de Alfarrobei-
ra. Antecedentes e significado 
Histórico, Lourenço Marques, 

indicava que os pescadores estavam autorizados 
desde o tempo de D. João I a vender o peixe 
sem ser almotaçado. A carta de sentença inicial 
de D. João I é dada a 16 de outubro de 1393, 
confirmada por D. Afonso V a 21 de julho de  
1449 e a 28 de agosto de 1488 por D. João II. 
As sucessivas confirmações, para além ser 
serem habituais no início de cada reinado, 
acabam por indiciar a presença de um conflito 
latente entre os pescadores e as autoridades 
concelhias, tendo aqueles sempre contado com 
a proteção do poder régio.
A visibilidade e ascensão da Confraria dos 
Pescadores começa no primeiro quartel do 
século XV. Mas não foi apenas a Confraria 
que ganhou vida nova; a então vila de Aveiro 
também conheceu uma época de crescimento 
e notoriedade, graças ao infante D. Pedro, filho 
de D. João I.44 O mínimo que dele se poderá 
dizer é que retirou do marasmo e impulsionou 
de forma determinante o desenvolvimento da 
vila. De algum modo, poderemos defender que a 
modernidade de Aveiro e a sua instauração como 
centro urbano de alcance regional dominante 
na antiga bacia hidrográfica do Vouga se 
acentuaram sobremodo em Quatrocentos e, muito 
significativamente, no tempo em que a governou 
Infante D. Pedro, duque de Coimbra e regente do 
Reino na menoridade do rei D. Afonso V, vindo 
a confirmar-se plenamente essa vocação nos 
alvores de Quinhentos. 45 Não há registo de um 
tão forte leque de investimentos materiais em 
relativamente curto espaço de tempo como 
o verificado na vigência do seu senhorio.
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1973. Paradoxalmente não há 
um estudo dedicado em 
exclusivo ao Infante D. Pedro 
e a sua relação com Aveiro. 
Existe um razoável número 
de referências dispersas por 
diversos textos. Aquele que 
mais espaço dedica ao Infante 
é José Rangel de Quadros, Avei-
ro – Apontamentos Históricos, 
Câmara Municipal de Aveiro, 
Aveiro, 2009.

45 Saul António Gomes, Aveiro 
nos Alvores de Quinhentos 
- Breves Considerações, in 
AA.VV. - História de Aveiro. 
Sínteses e perspectivas, coord. 
Amaro Neves e Delfim Bismarck 
Ferreira, Câmara Municipal de 
Aveiro, Aveiro, 2009, pág. 143 

46 José Rangel de Quadros, 
Aveiro – Apontamentos His-
tóricos, Câmara Municipal de 
Aveiro, Aveiro, 2009. Particular-
mente o capítulo “As muralhas”, 
pp. 207-239.

47 António G. Rocha Madahíl, 
Milenário de Aveiro. Colectâ-
nea…, op. cit., pp. 178-179. 
De acordo com Rangel de 
Quadros (Cf. Rangel de Qua-
dros, Aveiro – Apontamentos 
Históricos, Câmara Municipal 
de Aveiro, Aveiro, 2009, pág. 
567) é bem possível que a 
feira já se realizasse de forma 
“semi-clandestina” desde desde 
alguns anos antes:” Parece que 
essa feira já se efectuava em 
1430 ou ainda antes, como se 
vê das referências, que a ela 
fazem alguns documentos”. No 
entanto apesar de mencionar 
a existência de documentos, 
não materializa tal alegação; 
acrescenta ainda que a data 
inicial de realização da feira foi 
posteriormente alterada para 
25 de Março por pressão dos 
frades domínicos.  

48 Manuel Barreira, Dos Hospi-
tais da Misericórdia ao Hospital 
Distrital Infante D. Pedro, Câma-
ra Municipal de Aveiro, 2001, 
Aveiro, pág. 31.

49 Mais tarde, e nas suas proxi-
midades, ainda haveria espaço 
para se erguer o Mosteiro de 
Jesus e respetiva cerca. Conhe-
cendo o circuito da muralha e o 
espaço ocupaço por estes dois 
mosteiros e anexos, verifica-se 
ser a vila na época de D. Pedro 
de dimensões muito reduzidas.

50 Pedro de Mariz, Dialogos de 
varia historia em que summa-
riamente se referem muytas 
cousas antiguas de Hespanha 
c [sic] todas as mais notauees 
q[ue] em Portugal acontecerão 
em suas gloriosas conquistas 
antes e depois de ser levantado 
a Dignidade Real, e outras 
muytas de outros reynos 
dignas de memoria: com os 
retratos de todos os Reys de 
Portugal, Coimbra: na Officina 
de Antonio de Mariz, 1594. 
(http://purl.pt/22932/3). Este 
autor chega a referir o infante 
como o edificador da igreja de 
S. Miguel: 
“… por sua gratificação fez mui-
tas obras, como foi em a villa d’ 
Aveyro outra igreja da mesma 
invocação de Sam Miguel: e o 
mosteyro da Piedade da ordem 
dos Pregadores:” (Cf. op. cit., 
pág. 142);  

51 José Nogueira Rodrigues 
Ermitão, O Infante D. Pedro das 
sete partidas, in http://pt.scri-
bd.com/doc/63093698/O-In-
fante-D-Pedro-das-Sete-Parti-
das-Jose-NR-Ermitao, pág. 3.

52 A atribuição do título de 
Duque de Coimbra e senhor de 
todas as terras e povoações 
entre o baixo Mondego e 
Aveiro terá ocorrido em 1415, 
pouco depois da tomada de 
Ceuta a 22 de agosto de 1415. 
Todavia não há documentação 
que comprove a data. É o que 
se pode deduzir a partir de 
Gomes Eanes de Zurara na sua 
Crónica do descobrimento e 
Conquista de Guiné. Apesar de 
não mencionar, não faria  
sentido que tendo D. João I 
armado cavaleiros os seus 
filhos, atribuísse um ducado 
ao infante D. Henrique (tercei-
ro na linha de sucessão), não 
fazendo o mesmo ao segundo 
da mesma ordem de suces-
são. Se a vila e senhorio de 
Aveiro foram ou não incluídos 
na doação dessa data é uma 
questão que ainda se encontra 
em aberto. 

53 Francisco Messias Trindade 
Ferreira, op. cit., pp. 214-216. 
No tombo da confraria encon-
tra-se o traslado da sentença a 
fólios 164-166vº.

54 Idem, op. cit., pp. 230-235.  
O traslado da sentença encon-
tra-se a fólios 186-192vº.

55 Idem, op. cit., pp. 221-222. No 
tombo da confraria acha-se o 
traslado a fólios 173vº-174vº.

56 Estes órgãos que aqui se 
referem são órgãos portáteis, 
pequenos, de fácil transporte 
e uso muito corrente no séc. 
XIV e XV, nomeadamente nas 
procissões e outros serviços 
religiosos; eram transportados 
pelo próprio músico que tocava 
(com a mão direita) e acionava 
o fole (com a mão esquerda) 
em simultâneo. Tinham a 
designação genérica de  
“portativo”. O facto de surgirem 
alguns exemplares nesta 
localidade permite aduzir algum 
poder económico, uma vez que 
estes instrumentos teriam de 
ser importados.

57 Francisco Messias Trindade 
Ferreira, op. cit., pág. 222.

58 Idem, op, cit. No tombo da 
confraria encontra-se no fólio 
123, inserto em documento a 
ser apresentado em pleito da 
confraria contra dois dos seus 
membros, Diogo Afonso e Fer-
não Vaz, arriais e membros da 
confraria, que dela pretendiam 
sair recusando-se a pagar as 
contribuições devidas à dita 
confraria. Corria o ano de 1499. 
Não só foram condenados os 
confrades rebeldes a pagar as 
quantias em falta como ainda 
foram constrangidos a regres-
sar ao seio da confraria.

1. Lançou (ou pelo menos terá dado um impulso 
decisivo) as obras da muralha da zona alta da 
vila em 1418, tendo esta ficado concluída, pelo 
menos na sua maior extensão, em 1422. 
O recinto muralhado, para além de oferecer uma 
proteção extra contra perigos exteriores, alargou 
significativamente o espaço disponível na zona 
alta do burgo.46

2. Promoveu e conseguiu obter do rei D. Duarte, 
a 27 de fevereiro de 1434, a permissão para a 
realização de uma feira franca que se efetuaria 
anualmente de 1 a 8 de Maio (data em que a 
Igreja celebra a festa da aparição do Arcanjo 
S. Miguel).47

3.Terá mandado construir o primeiro hospital 
da vila – hospital de Santa Cruz, localizado na 
confluência da rua Direita com a rua da Cruz. 
Em finais do século XVII ainda estaria em 
funcionamento. Terá sido edificado em 1443.48

4.Tomou a iniciativa de fazer construir, em  
1423, dentro da nova muralha da vila, o convento 
da ordem de S. Domingos, com a designação 
ulterior de Mosteiro de Nossa Senhora da 
Misericórdia. A localização do convento no 
espaço interior da muralha, assim como a 
demarcação do campo de S. Domingos também 
no mesmo espaço atestam a pequenez da vila 
antes da intervenção do infante.49

 
5. Realizou diversas outras obras de benfeitoria 
e melhoramentos como os realizados na igreja 
matriz de S. Miguel.50

Para além destes investimentos no burgo, o 
infante D. Pedro desenvolveu uma política de 
satisfação dos interesses/direitos das classes 
populares dos concelhos – garantindo a sua 
independência e liberdade frente à nobreza e 
abolindo ou limitando o direito de aposentadoria 
– contabalançada com algumas concessões 
pontuais à grande nobreza senhorial para tentar 
neutralizar a sua oposição.51 É dentro deste 
contexto que a importância da Confraria se vai 
acentuar de forma muito significativa.

Alguns exemplos de “recolha” desses benefícios 
podem ser ilustrados com várias sentenças e 
provisões obtidas desde o início do século XV. 
Coincidentemente ou talvez não, todo esse 

conjunto de privilégios tem início a partir do 
momento em que o infante D. Pedro toma posse 
como senhor de Aveiro52. O primeiro está datado 
de 19 de julho de 1418 (coincidindo com o início 
da construção da muralha da vila) e diz respeito 
a uma sentença pela qual as mulheres dos 
pescadores são desobrigadas de escalar e secar 
o peixe dos direitos reais, deixando-as assim com 
mais tempo para outras tarefas também ligadas 
à faina do mar, como o remendar as redes de 
pesca. Esta sentença vem repor um privilégio 
anteriormente obtido, mas que estava a ser 
notoriamente desrespeitado pelas autoridades 
locais, de quem os pescadores e sua confraria se 
queixaram53. A 4 de fevereiro de 1428, novamente 
por intermédio da Confraria, são os pescadores 
dispensados de transportar o dinheiro dos 
tributos régios a Coimbra, ao contrário do que 
exigia a vereação do município.54

A 24 de outubro de 1431, a Confraria obtém para 
os seus membros, da mão do infante D. Pedro, um 
alvará que os isenta de servirem de besteiros do 
conto, novamente em contradição com aquilo que 
pretendiam juízes e vereadores da vila de Aveiro.55

Na regência de D. Pedro, a 23 de setembro de 
1443, a Confraria consegue o privilégio para ter 
em seu poder órgãos.56 Na provisão57 o regente 
deixa bem claro que o prior ou outros clérigos da 
igreja não se deviam intrometer nesta matéria 
pois assim era sua vontade. Ora o prior era, 
naturalmente, o prior da colegiada de S. Miguel, 
uma vez que nesta época a vila de Aveiro ainda 
era formada por uma única freguesia. Este 
desejo de autonomia em relação à colegiada 
manteve-se ao longo do tempo numa disputa 
sobre questões que, sendo aparentemente 
menores, implicavam uma submissão e 
aceitação da autoridade da clerezia de S. Miguel. 
A Confraria procurou sempre por todos os meios 
obstar a tal situação.
A obtenção de alguns privilégios e isenções 
não seria suficiente para dar projeção, sustento 
e atratividade à Confraria. Para a instituição 
em si tornava se necessária a existência 

de uma estrutura jurídica que lhe desse 
consistência, autoridade, disciplina, capacidade 
para punir prevaricadores e angariar meios 
de financiamento. Para tal teriam de existir 
estatutos que regulamentassem, mesmo que 
de forma incipiente. Dos primitivos estatutos da 
Confraria (nunca poderia existir sem estatutos 
aprovados pela autoridade eclesiástica) não 
há conhecimento, nem mesmo os homens 
do século XV faziam qualquer ideia de onde 
andassem ou da sua existência. Estariam de 
facto perdidos. Deveria, no entanto, haver alguma 
lembrança dos mesmos, mas o suporte escrito, 
esse há muito estaria desencaminhado.

Por esse motivo, os confrades do séc. XV 
que dirigiam a instituição procuraram obter 
nova regulamentação, tendo aproveitado a 
oportunidade para proceder a uma atualização 
de acordo com os objetivos, finalidades e os 
novos tempos, e para lançar bases mais sólidas 
ao seu funcionamento. Antes, porém, expõem, 
numa introdução breve, as dificuldades sentidas 
em manter o nível anterior de desempenho 
e eficácia. A dado passo, dizem o seguinte: 
…depois de suas contas feitas mandaram a 
chamar a mim sobredito tabelião e perante mim 
disseram que era verdade que a dita confraria era 
muito desfalecida de suas rendas que deles soía 
haver para o serviço de Deus e da virgem Maria 
que não rendia ora tanto como soía de render  
nem tinha rendas assim da albergaria como 
doutras esmolas que entre si fazem e dão e 
pagam da dita renda.58

Entre as despesas fixas a cargo da Confraria 
encontra-se o pagamento a um capelão 
que prestava o serviço do culto na capela 
e o sustento de uma albergaria (não um 
hospital) sem receitas próprias nem dádivas 
em quantidade suficiente. O desenvolvimento 
económico que se começava a fazer sentir no 
burgo de Aveiro não se reflectia na condição 
deficitária apresentada pelos confrades de 
Santa Maria de Sá. A reforma estatutária que os 
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habilitasse a cumprir os objetivos que nortearam 
a fundação da Confraria estava assim justificada.
Este documento inserto no tombo é, pela sua 
natureza, o esteio de todo o edifício da Confraria. 
A 25 de junho de 1441, em quatro artigos um 
pouco extensos, toma corpo o novo estatuto que 
reorganiza de forma completa a vida da Confraria.
Logo no primeiro capítulo dos novos estatutos 
impõe-se uma quotização a todos os confrades 
que, de alguma forma, estivessem ligados 
a qualquer arte de pesca ou andassem 
embarcados. O valor poderia ser variável, de 
acordo com o rendimento da pescaria, ou fixo, para 
os que andassem embarcados ou na apanha do 
caranguejo. Nesse mesmo capítulo, reforçam-se 
os poderes das chefias da organização e dos 
cargos, nomeadamente do procurador e do juiz.
Os segundo e terceiro capítulos dos estatutos 
são dedicados às questões de assistência aos 
familiares dos confrades falecidos e à presença 
dos seus membros nas cerimónias fúnebres, 
estipulando-se penas razoavelmente pesadas 
para os faltosos.
Pelo quarto artigo é criado um sistema de troca 
de informações entre os arrais e a Confraria 
para garantir a assistência na doença aos seus 
membros; nesse mesmo artigo, é estipulada a 
obrigatoriedade de comparência às reuniões do 
cabido da Confraria, impondo-se também 
a mesma pena aos faltosos.
Pelo que se conhece da Confraria e se reporta no 
tombo da mesma, esta reforma estatutária terá 
produzido efeitos. Uma direção mais dinâmica 
procurou reprimir abusos, castigou faltosos, 
garantiu privilégios para os seus confrades, 
captou donativos, melhorou a administração e 
defendeu os irmãos de abusos cometidos pelas 
diversas autoridades civis e religiosas. A projeção 
da Confraria começou a partir deste novo 
estatuto e o seu crescimento tornou-se notório.
Uma coisa parece certa: com a influência ou  
não do infante D. Pedro, ou pelo sentir dos 
ventos de progresso que a partir dele emanavam 
pela vila, os dirigentes da Confraria souberam ler 

59 Francisco Messias Trindade 
Ferreira, op. cit., pp. 170-171. A 
sentença está datada de 22 de 
julho de 1542, e surge na se-
quência de os almotacés da vila 
terem penhorado o carniceiro. 
Referem os pescadores nas 
suas alegações que possuíam 
uma sentença do rei com uma 
provisão de Martim Pinheiro, 
corregedor da corte, para que 
pudessem ter um carniceiro na 
vila, sem que as justiças locais 
pudessem interferir com a sua 
atividade.

60 Francisco Messias Trindade 
Ferreira, O tombo da confraria …, 
op. cit., pp. 135-136.

os sinais e prepararam-se atempadamente para 
o novo cenário que emergia. Em pouco tempo 
a vila cresceu e ganhou importância em torno 
da atividade piscatória, como se atesta pela 
presença de colónias de pescadores aveirenses 
na Terra Nova, no início do século XVI, e por 
Aveiro ser o porto que mais barcos armava com 
destino à pesca do bacalhau, já no reinado  
de D. Manuel I.
A proteção concedida aos pescadores de Aveiro 
e de outros pontos do país, continuou ao longo 
do século XV e XVI, garantindo-lhes privilégios 
e regalias que não estiveram ao alcance de 
outros estratos sociais. Como exemplo, pode 
apontar-se a autorização para a Confraria ter, na 
vila, um carniceiro que a servisse e trabalhasse 
sem qualquer interferência das autoridades 
municipais.59 Já D. Manuel I, por força de uma 
provisão de 10 de maio de 1510, dispensava 
os pescadores e mareantes de ir ao alardo e, 
numa outra de 20 de janeiro de 1526, D. João III 
dispensava os de acompanhar os presos nas 
suas mudas para outros concelhos. Mais tarde, 
em 22 de dezembro de 1609, a Confraria afora 
uma botica em cimo de vila a Sebastião Jorge 
da vila de Aveiro. É de presumir que a botica já 
existisse em tempos anteriores.
Se, ao longo do século XV, a Confraria muito 
deve à atuação do infante D. Pedro, o mesmo se 
pode dizer de um benfeitor que, no último quartel 
desse mesmo século, lhe fez avultada doação em 
testamento. Trata-se de Fernão de Neiva, cidadão 
do Porto, escudeiro e criado de el-rei,60 residente 
no momento da feitura do seu testamento na 
rua Nova da referida cidade. Quer um quer outro 
desempenharam a diferentes níveis um papel 
decisivo na ascensão da Confraria, em diversos 
contextos, na então vila de Aveiro.
Fernão de Neiva, casado pela primeira vez com 
Aldonça Martins e presumivelmente residente em 
Aveiro durante algum tempo, dado que a esposa 
foi a sepultar na matriz da vila – S. Miguel, deixou 
à Confraria, em testamento realizado a 13 de 
fevereiro de 1486, um significativo conjunto de 
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do culto, bem como diversos ornamentos de 
imagens em metais preciosos.
O desenvolvimento da vila como praça 
pesqueira, de relevância significativa no contexto 
nacional, teve como corolário o crescimento 
da importância da Confraria. E quanto mais 
esta crescia mais à vontade se sentia para 
demandar os poderes municipais e religiosos, 
em tudo aquilo que achava ser prejudicial aos 
seus interesses. Prova dessa conflituosidade é 
a quantidade de sentenças transcritas no tombo 
da Confraria e que esta procurava ciosamente 
conservar. Naturalmente, as sentenças 
desfavoráveis foram convenientemente 
omitidas.64 Contando de alguma forma com 
a proteção estratégica do poder central, foi 
conseguindo fazer frente às investidas da 
Igreja ou do poder concelhio. Como exemplo 
do primeiro caso, encontra-se uma sentença 
da relação de D. Sebastião interditando quer 
o Bispo de Coimbra quer o seu visitador de se 
intrometerem nas contas da Confraria.65  
A 10 de maio de 1575, D. Sebastião ampara  
a confraria de mais uma investida do  
ordinário eclesiástico, colocando a sob  
sua imediata proteção:

O Doutor João D’Aboim de Brito, Provedor e 
contador dos Resíduos com alçada por el-rei 
nosso senhor em estas comarcas da cidade 
de Coimbra, mando a vós juiz e mordomo da 
confraria de Nossa Senhora de Sá do concelho 
de Ílhavo, que visto este não consintais que 
o arcipreste e Vigário da igreja de São Miguel 
de Aveiro tomem nem levem da dita confraria 
ornamentos alguns porquanto são de confraria 
instituída e ordenada por leigos e conforme as 
sentenças da relação lhe não podem dar os tais 
ornamentos, antes hão-de estar na dita confraria 
em poder do juiz e mordomo dela, e querendo 
o vigário ou arcipreste nisso entender tirareis 
instrumento de agravo dele perante o juiz dos 
feitos de sua alteza à custa da renda da dita 
confraria e ajuntareis a sentença da relação que 

61 Ao tempo desta doação 
testamentária a rua que depois 
foi conhecida por “Rua de Vila 
Nova” era designada por “Rua 
Torta”.

62 Francisco Messias Trindade 
Ferreira, O tombo da confraria …, 
op. cit., pp. 95-98.

63 Idem., pp. 88-98 e 102-104.

64 Idem, pág. 56.

65 Datada de 13 de dezembro de 
1570. O documento trasladado 
a fól. 20 a 24 v.º do tombo é 
particularmente veemente na 
repreensão feita às autoridades 
eclesiásticas.

66 Francisco Messias Trindade 
Ferreira, O tombo da confraria…, 
op. cit., pp. 193-194.

67 Idem, pp. 204-205.

68 Cf. Francisco Messias 
Trindade Ferreira, O tombo da 
Confraria…, pp. 204-207.

69 Idem, pp. 199-202 e 209-211.

bens imóveis que permitiu o desafogo financeiro 
necessário. Tendo falecido a 27 de julho de 
1487, os confrades logo trataram de mandar 
tirar traslado das verbas testamentárias que lhes 
cabiam pelo dito testamento. Por esse mesmo 
traslado, fica a saber-se o seguinte: ainda em 
vida, Fernão de Neiva dera à Confraria um imóvel 
para instalar um hospital; oferecia, pela alma de 
sua primeira mulher, mais três casas, todas em 
Vila Nova61 (uma encostada ao hospital, outra 
defronte desta e uma terceira nas proximidades); 
entregava ainda uma marinha pequena situada 
no limite de Aveiro.62

Embora já dispusesse de alguns bens de raíz 
anteriores, recebidos por legados dos seus 
confrades, esta doação traz à Confraria o 
necessário para desempenhar as suas obras 
de assistência, não apenas aos seus membros, 
mas a todos os necessitados e viandantes que 
necessitassem de apoio e abrigo.
A Confraria enriquece graças às contribuições 
dos seus associados, de esmola e outros 
legados, dos rendimentos provenientes da 
exploração de marinhas, de aforamentos 
de diversos imóveis que lhe pertenciam e 
mesmo de aquisições e permutas realizadas. 
O inventário realizado em 1578, por ocasião 
de nova reforma dos estatutos, apresenta não 
só a listagem dos bens imóveis e a respetiva 
localização, como discrimina os bens móveis, 
embora não indique a sua proveniência.63 Do rol 
de bens imóveis contam-se diversas casas (em 
Vila Nova, rua da Palmeira, Sá e outros lugares), 
vinhas, hortas e diversas marinhas, o hospital 
com sua capela anexa na rua de Vila Nova (Nossa 
Senhora da Graça ou do Hospital), uma botica 
em Cimo de Vila e ainda um talho. Na listagem 
dos bens móveis, para além dos paramentos de 
altares e vestimentas de imagens, sobressai uma 
cruz processional de prata dourada pesando 28 
marcos e meio (um pouco mais de 6,5 kg), um 
cálice também de prata dourada (conhecido por 
cálice dos tintinábulos e única peça que chegou 
até hoje), outros cálices em prata e alfaias 

com este vai que é dada em caso semelhante.”66

Outra sentença, de D. João III, ordena que não 
sejam requisitados os bens da Confraria para 
serem presentes nas procissões. A simpatia 
de D. Sebastião pelos pescadores e mareantes 
de Aveiro era notória. A 28 de janeiro de 1577, 
determinou inquirir os pescadores da vila de 
Aveiro sobre o seu grau de satisfação com 
a nova forma de pagamento dos direitos do 
pescado e saber se se sentiam de alguma forma 
violentados pelo novo senhor encarregue de 
cobrar esses mesmos direitos. Não era habitual 
o monarca tomar uma posição desse tipo, quase 
colocando a plebiscito uma decisão por ele 
próprio tomada, mas as instruções para 
o provedor da comarca eram bem explícitas:
…mando a vós provedor da comarca de Coimbra 
que tanto que vos este for dado vades à vila de 
Aveiro e vos informeis se os pescadores da dita 
vila no modo em que ora pagam o mordomado 
e dízimo do pescado que pertence a Francisco 
Tavares, fidalgo de minha casa, recebem alguma  
avexação ou pagam por isso mais do que são  
obrigados pelo foral da dita vila para o que os 
ouvireis sobre isso e sabereis deles se são 
contentes de pagar o dito mordomado e dízimo  
de Francisco Tavares na maneira em que ora 
pagam ou se querem antes pagá- lo conforme 
ao foral e segundo forma dele como se pagava 
antigamente (…) para ser vista no despacho delas 
e se prover acerca da arrecadação dos ditos 
direitos como for justiça.67 

O provedor Miguel de França Moniz inquiriu os 
pescadores que se apresentaram na Câmara, 
respondendo à notificação pública que tinha sido 
feita. À pergunta sacramental sobre se estavam 
satisfeitos por pagar o mordomado e dízimo 
a Francisco Tavares, como então pagavam, ou 
se pretendiam antes fazê-lo conforme ao foral, 
como antigamente, regista-se o seguinte:
…por eles foi dito que eles eram contentes de 
pagar o dízimo e mordomado a Francisco Tavares 
como o ora pagam e de dez, vinte, trinta anos 

costumavam pagar, contanto que o dito Francisco 
Tavares use com eles das liberdades, franquezas 
que até aqui com eles usavam.68 Não é vulgar, 
há que o reconhecer, esta forma de proceder 
para com um grupo socioprofissional. Trata-se 
do reconhecimento da sua importância para os 
interesses régios e do reino.

Outra fonte de permanentes conflitos era  
a aposentadoria. Esta, encarada como um 
direito de pousada atribuída a senhores nobres 
e sua comitiva era alvo de frequentes queixas 
por parte dos povos. O infante D. Pedro, durante 
a sua regência, ordenou a construção de 
estalagens para o efeito. No entanto, a prática 
da aposentadoria continuou e por isso não 
seria de estranhar que alguns grupos sociais 
procurassem eximir-se à prestação desse 
serviço. A Confraria dos Pescadores acabou 
mesmo por o conseguir. A isenção foi concedida 
primeiramente em 7 de julho de 1487, por  
D. João II, aos pescadores de Azurara  
(termo do Porto) e sucessivamente confirmada 
por D. Manuel I, a 28 de fevereiro de 1508, e por  
D. João III a 3 de setembro de 1528, sendo 
alargada aos pescadores e mareantes de Aveiro 
a 27 de agosto de 1550.69
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