






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, utilizando o endereço 
arquivo.municipal@cm-aveiro.pt.

Os artigos publicados são da inteira 
responsabilidade dos autores.

Ficha Técnica 

Título 
Cadernos de Cultura: 
História & Património de Aveiro 

Edição e propriedade
Câmara Municipal de Aveiro 
Praça da República 
3810-156 Aveiro

Comissão editorial
Câmara Municipal de Aveiro 
Universidade de Aveiro

Comissão científica
Delfim Bismarck Ferreira
José António Rodrigues Pereira
Maria Helena da Cruz Coelho 
Maria Inês Amorim

Coordenação editorial
Câmara Municipal de Aveiro 
Divisão de Cultura e Turismo
Arquivo Municipal

Conceção gráfica e composição
Providência Design

Impressão
Norprint - a casa do livro

Periodicidade
Anual

Tiragem
250 exemplares

ISSN
2184-816X

Depósito Legal
478358/20

Ilustrações
Providência Design



Revista Cultural de Aveiro

A Câmara Municipal de Aveiro lança o terceiro 
número da Revista Cadernos de Cultura: História 
& Património de Aveiro, renovando a ambição 
de fazer crescer esta publicação de elevado 
valor histórico e cultural, dando contributo para 
aumentar o conhecimento da História, da Cultura 
e do Património da Nossa Terra, que queremos 
aprofundar, estudar e divulgar regularmente.

Depois de uma edição especial dedicada à 
Cerâmica, este terceiro número regressa à matriz 
desta publicação, assente no ecletismo de 
temas, perspetivas e matizes da Cultura, História 
e Património de Aveiro, numa edição plena de 
diversidade que toca personalidades, paisagens, 
arqueologia e o caminho percorrido pela nossa 
Universidade até à atualidade. 

Nas apostas profundas que estamos a 
concretizar na gestão da Câmara Municipal 
de Aveiro no mandato autárquico em curso, 
destacamos o trabalho desenvolvido na área 
da Cultura, material e imaterial, aproveitando os 
ganhos do efeito indutor do processo da nossa 
candidatura a Capital Europeia da Cultura em 
2027, partilhando Aveiro a condição de cidade 
finalista com Braga, Évora e Ponta Delgada, num 
trabalho muito comprometido de transformação 
e desenvolvimento do território tendo a Cultura 
como um dos pilares base, e cujo desenlace se 
encontra na reta final, sendo a cidade escolhida 
conhecida no dia 07 de dezembro. 

O Nosso Bem-Haja à Equipa da Câmara Municipal 
de Aveiro gestora desta publicação, a Todos 
os que tornaram possível pelos seus escritos 
e trabalhos a terceira edição desta Revista, 
desejando boas leituras a Todos quantos se 
queiram juntar a nós para conhecer Mais e Melhor 
Aveiro, cuidando bem da preservação, valorização 
e promoção da notável herança cultural de que 
somos herdeiros e gestores. Estamos Juntos e 
Seguimos Juntos para Conquistar Mais.

José Ribau Esteves,
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro.

Cinco Boas Vistas

As páginas do Número Três dos Cadernos 
de Cultura vão revelar-nos Cinco Vistas, cada 
qual trazendo palavras e imagens de História 
& Património ora de várias comunidades, do 
primário ao terciário, ou acerca de personalidades 
mulher que se destacaram, ou retratar as nossas 
paisagens objeto de interpretação, seja na 
literatura ou pela música.

A abertura oferece, pelo trabalho da Dr.ª Susana 
Temudo, a oportunidade de achar, literalmente, no 
burgo de Aveiro, peças da ligação longínqua dos 
aveirenses à atividade da pesca. 

Caldeia a edição, o sal das marinhas que dá flor 
ao que o Dr. João Vieira compôs e conjuga, em 
exercício de linguagens e partitura.

A Pesca e o Sal estão na origem de Aveiro.

Avivam-nos na memória “Os Pescadores” e a 
passagem centenária de Raúl Brandão por Aveiro, 
pela mestria dos Drs. Maria José Santana e Afonso 
Ré Lau, expondo a estética que a Ria e as gentes 
exerceram nas frases e pareceres do escritor.

A evocação de Rita Moura de Miranda de Magalhães, 
pela Doutora Maria da Luz Nolasco, revela que 
afinal também aconteceu ditado, grande mulher 
ao lado do homem José Estêvão, sobressaindo-se 
na sua dimensão cultural e de legado. 

Conclui o Professor Catedrático Jorge Arroteia, 
referência das ciências sociais, que expõe o 
desenvolvimento da Universidade de Aveiro, 
abrangendo aspetos como a urbanização, a 
oferta pedagógica e científica, ajudando-nos a 
alcançar porque é uma das Instituições mais 
prestigiadas do mundo.

Muito se agradece aos autores.

A cada leitor votos de Boas Vistas na companhia 
e no folhear destes Cadernos que Aveiro traz às 
suas mãos. 

Miguel Capão Filipe
Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Aveiro
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Aveiro. Cidade marítima. Intrinsecamente ligada  
à beira-mar, à laguna - de seu nome, Ria de 
Aveiro. Terra de mareantes, de marnotos, 
de moliceiros, mas também de pescadores. 
Atividades hoje omissas no meio citadino, mas 
que, em tempos não muito longínquos, ainda se 
encontravam presentes no seu quotidiano. Uma 
azáfama muito mais ativa quanto mais distante 
formos no tempo e cuja realidade é percetível nas 
evidências arqueológicas constantes no solo. 
História, mar, pesca, arqueologia.

Aveiro. A coastal city, intrinsically connected to 
the sea, to the lagoon - Ria de Aveiro. Land of 
sailors, fishermen, salt workers and moliceiros1. 
Activities no longer present in a city environment 
that, in a not distant time, were still present in 
their daily routines. However, the more we go 
back in time, that reality is perceptible in the 
archaeological evidence.
History, sea, fishing, archaeology.

SUSANA TEMUDO
Arqueóloga
Aluna de Mestrado em Arte 
e Património, Faculdade de 
Letras da Universidade  
de Coimbra.
susanathemudo@gmail.com
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O burgo de Aveiro e a sua 
comunidade piscatória

INTRODUÇÃO
Aveiro sempre foi condicionada pela sua 
posição costeira e consequentemente, 
subordinada às atividades económicas 
relacionadas com o seu meio marítimo.  
De ligação direta à Ria e, indiretamente ao mar, 
o seu assentamento humano sobre uma ligeira 
colina sobre-elevada na paisagem, circundada 
por água e terrenos aluvionares alimentados 
pela rede fluvial envolvente, permitiu-lhe o 
desenvolvimento de uma atividade lacustre e 
marítima, originando quotidianos de relação 
lagunar, fluvial e terrestre2, os quais, durante 
séculos, caracterizaram as mundividências  
da cidade.

É conhecido que o crescimento do seu 
aglomerado urbano derivou dessas atividades 
económicas, nomeadamente a pesca, ainda 
que a sua referência para períodos mais 
recuados na história, não surja com tanta 
frequência como as respeitantes à exploração 
salineira. Atividade de grande importância no 
contexto regional e nacional, frequentemente 
mencionada nos documentos medievais, 
constando entre estes a primeira menção 
escrita à cidade3. 

1 Seaweed-gathering boats. A 
traditional boat which navigates 
in the Aveiro Estuary, in the 
North of Portugal.

2 ARROTEIA, Jorge Carvalho 
(2015) Município de Aveiro: 
vademécum geográfico, Aveiro, 
p.15.

3 O primeiro registo à cidade 
consta num documento testa-
mentário do séc. X, a propósito 
das salinas. AUC, Doc. 1: Cole-
giada de Guimarães, Apógrafo, 
séc. XII, Carta de doação feita 
pela Condessa Mumadona Dias, 
viúva de Hermegildo Gonçalves, 
ao mosteiro de Guimarães, 
por ela então fundado. 959, 
janeiro, 26.

4 MADAHIL, Rocha, Colectânea 
de Documentos Históricos, 956-
1516, Aveiro, 1959.

5 ARROTEIA, Jorge Carvalho 
(2015) Op. Cit., p. 23.

6 GASPAR, João Gonçalves, A 
Princesa Santa Joana e a sua 
época (1452-1490) Aveiro, 1988, 
p. 106.

7 SILVA, M. João Violante, 
Aveiro Medieval, Aveiro, 1997, 
p.25 e 37.

8 No âmbito da implementação 
das medidas de minimização e 
salvaguarda patrimonial preco-
nizadas pela legislação vigente, 
conjugadas com o estipulado 
pelo PDM em vigor, escavações 
e trabalhos de acompanhamen-
to arqueológico desenvolvidos 
na zona da Beira-Mar têm 
identificado níveis de ocupação 
datáveis do séc. XII-XIII. TEMU-
DO, Susana; CANHA, Alexandre 
(2021) “O período medieval 
aveirense: breves testemunhos 
arqueológicos”, in 15ª Jornadas 
de História Local e Património 
Documental, Aveiro, 19 a 21 de 
novembro.
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Pelas várias medidas decretadas por D. Dinis, como 
a promulgação das arroteias, justificadas pela 
“crescente afirmação do povoado e da necessidade 
implícita de conquista de novas terras de cultivo” 
para assim se prover de um melhor “aproveitamento 
e ocupação dos solos”5, depreende-se que o séc. XIII 
terá sido o período de ascensão do burgo. Ou seja, 
Aveiro terá iniciado o seu processo de expansão 
urbana para as terras que hoje chamamos de Beira-
Mar. Uma zona de arrabalde, assim denominado 
desde o séc. XV6 e onde anteriormente se 
localizavam “os campos, o modo de vida tradicional 
e rural”, somente separado da povoação pelo canal 
natural da ria e descrita como sendo uma área 
inóspita e isolada, “região onde se encontravam 
casas e chãos de gentes humildes – sapateiros, 
pedreiros, mareantes, tecelões”7. Uma ocupação 
que recentes intervenções arqueológicas têm vindo 
a colocar a descoberto8 e cujos resultados indiciam 
uma ocupação rural, orientada para o cultivo da 
vinha e de outros produtos agrícolas.
Teoricamente, o bairro dos pescadores posicionar-
se-ia nesse dito arrabalde, urbanizado com maior 
intensidade com o florescer económico da vila. Um 
espaço fronteiro à porta da Ribeira9 e sobranceiro 
ao alto da Vila Velha. Porém, acredita-se que o seu 
bairro, primitivamente, situar-se-ia junto à parte alta 
da povoação, na encosta próxima do canal da ria que 
entrava pela vila e que no momento da construção 
da linha de muralha, ficou fora de muros. Localização 
concordante com a documentação que posiciona 
o arrabalde dos pescadores, conjuntamente com 
as gentes ligadas ao comércio, na parte baixa da 
vila, junto à muralha e à Ribeira10. Uma contiguidade 
com o mar, assegurada pelos vários canais que 
compõem a paisagem de Aveiro e através dos quais 
circulavam “barcas” e “embarcações”.
O primeiro lugar de habitação posicionou-se na 
parte mais elevada da colina, junto da antiga igreja 
de S. Miguel11, demolida em 1840 para dar lugar ao 
largo municipal dos Paços de Concelho, hoje praça 
da República. Subjacente, encontrava-se toda a 
zona lagunar (o arrabalde da Beira-Mar) e onde se 

desenrolavam grande parte das suas atividades 
económicas, entre as quais, os ofícios relativos 
à pesca12. Apesar não se conhecerem muitas 
referências históricas a essas atividades anteriores 
ao séc. XV13, é certo que desde cedo se reconhece 
a sua presença como forma de vida de qualquer 
comunidade costeira. Tanto que a legislação 
quatrocentista menciona a presença da pesca 
em séculos anteriores, sendo certo que a figura 
do pescador dedicado única e exclusivamente 
à prática da pesca, sobretudo no mar, surge 
documentada a partir da primeira metade do 
séc. XIII, num registo datado de 1227, em que se 
diferencia os marinheiros dos pescadores, numa 
evidente autonomização de funções14.
As pescas, no âmbito da conjuntura político 
administrativa do reino, como trabalho regulado, 
adveio entre o término do período da reconquista e 
os finais do reinado de D. Dinis. Momento em que 
a coroa principiou a implementação de estratégias 
que lhe permitissem controlar as potencialidades 
económicas e fiscais das zonas costeiras, bem 
como garantir o eficaz domínio sobre o mar e a foz 
dos rios mais importantes15. Medidas cujo objetivo 
se centrava na obtenção e usufruto das rendas 
fiscais sobre as atividades mercantis e marítimas, 
às quais as cartas de foral vieram acrescentar 
um significativo controlo fiscal, contrabalançado 
pela concessão de apoios que estimulassem o 
desenvolvimento das atividades, nomeadamente 
da pesca, a qual beneficiou da atribuição de 
privilégios e isenções, como, por exemplo, a 
desobrigação de almotaçaria sobre o pescado 
ou sobre as embarcações, com data anterior 
a 1393, e a proibição “em lançar covos e redes 
na ria, para não criar entraves à navegação”16. 
Benesses assentes numa dinâmica de exploração 
dos recursos naturais e no estímulo à criação de 
pequenos centros piscatórios, que, paralelamente, 
propiciava o desenvolvimento de contingentes 
humanos habituados às lides do mar, uma 
competência essencial para o recrutamento para 
as armadas reais17.

1. Vila de Aveiro, séc. XVII 
Excerto da carta n.º 44 
do Atlas del Rey Planeta 
Fonte: Carmen, 1999

1. Igreja se S. Miguel
2. Mosteiro de Santa Maria 
da Misericórdia de  
S. Domingos
3. Mosteiro de Jesus de 
Aveiro
4. Capela de Santo Idefonso
5. Albergaria de S. Bráz
6. Alfândega 
7. Casa da Arrecadação 
da Sisas
8. Paços do Concelho
9. Casas, torre e lojas de 
Afonso Ferraz, alorarixe 
do rei
10. Azenhas

☆ casas
○ eixidos/chãos

★ cavalariças
■ fornos
⁕ poços
● nora
▭ marinhas

9 A Ribeira era o espaço 
denominado pelas populações 
estuarinas e que se posicionava 
junto ou na proximidade de 
uma linha de água, sendo nes-
se local onde se desenvolviam 
todas as ações relacionadas 
com a vida marítima (pesca, 
comércio, construção naval e 
respetivas estruturas adminis-
trativas e fiscais). 

10 SILVA, M. João Violante 
(1997), Op. Cit., p. 21.

11 Desconhece-se a data da sua 
fundação. Porém sabe-se que 
já existia em 1209 pela lista-
gem das igrejas de padroado 
régio pertencentes ao bispado 
de Coimbra e que foi igreja 
matriz da vila e sede da única 
freguesia de Aveiro até 1572. 
QUADROS, Rangel, Aveiro: 
Apontamentos Históricos, I, 
Aveiro, 2009, p. 44.

12 SILVA, M. João Violante 
(1997), Op. Cit., p. 15.

13 MADAHIL, Rocha, Op. Cit., 
Doc. LXXVI, pp.144-145.

14.ANDRADE, Amélia Aguiar,  
“A Importância da linha cos-
teira na estruturação do reino 
medieval português. Algumas 
reflexões”, Revista História 
das Instituições, Documentos, 
FCSH-UNL/IEM, 35, Lisboa, 
2008, p.14.

15 ANDRADE, Amélia Aguiar 
(2008), Op. Cit., p.14.

16 MADAHIL, Rocha, Op. Cit., 
Doc. LXXVI, pp.145-146.

17 Relembre-se que a zona litoral 
era alvo de constantes ataques 
de pirataria, pelo que a forma-
ção de uma armada capaz de 
garantir a segurança costeira 
era vital. Foi com D. Dinis que 
se instituiu a primeira armada, 
por contrato celebrado em 
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Através do seu tombo, reescrito no séc. XV, 
é possível conhecer um pouco sobre esta 
comunidade. Aparentemente, faziam uma 
vida isolada da restante sociedade, mantendo 
somente relações comerciais com ela, nem 
sempre pacíficas25. Da documentação exarada, 
depreende-se que seria uma comunidade 
numerosa, possuidora de bairro próprio, com 
bastante poder e influência social ao ponto de 
lhes ter sido concedido o direito de usufruir 
de representante próprio, por eles eleito, 
no concelho da vila26; ter a possibilidade de 
disporem do seu próprio hospital27, pertença da 
confraria; de usufruírem de liberdade de negócio 
e exclusividade no corte da carne com  
o carniceiro28; e de aforar a botica no “cimo de 
vila”, feita a 22 de dezembro de 160929.
Seriam uma classe bastante coesa, detentora de 
regalias e de proteção real, comprovada pelas 
várias contendas vencidas ao concelho e pelo rol 
de queixas às cortes, nomeadamente quanto às 
presenças de barcos “com rede” na entrada da 
barra30 ou relativamente ao facto de possuírem 
o direito de comercializarem o pescado sem 
ser almotaçado. Um privilégio que lhes permitia 
venderem o peixe como quisessem, sem serem 
obrigados ao uso da troca direta ou a sujeitarem-
se às regras do concelho. Provisão concedida por 
D. João I em 1393, confirmada por D. João II em 
148831 e prolongada pelos monarcas seguintes. 
No rol de privilégios concedidos aos pescadores 
aveirenses, para além de todos os outros regimes 
de proteção real concedidos às comunidades 
piscatórias do reino, perpetuados ao longo 
do séc. XV - XVI e não alcançáveis por outros 
estratos sociais32, consta a desobrigação das 
mulheres dos pescadores de escalarem o peixe 
dos direitos do soberano, deferida a 19 de abril 
de 1418; a dispensa de “levar os dinheiros”33  
ao rei, concedida em 1428; e o privilégio de 
não transportarem presos, a partir de 152634, 
não sendo igualmente permitido que se lhes 
retirassem os barcos para servirem para 
passagens ou carregamentos35.

Ao longo do séc. XV, graças à atividade dos 
seus moradores, ao crescimento da indústria 
salineira e piscatória, à proteção real e à vinda de 
nobres e ilustres personalidades, Aveiro assume-
se como um núcleo urbano economicamente 
próspero e atrativo, apesar dos seus moradores 
continuarem sendo descritos, maioritariamente, 
como “uns pescadores e mareantes, outros 
marnotos e medidores, outros armadores 
e construtores navais, outros mercadores e 
comerciantes, outros artífices de construção 
civil e mesteirais, outros fidalgos, religiosos 
e clérigos”18. Um aglomerado populacional 
que se estendia para fora dos limites da cerca 
muralhada, ultrapassando os esteiros do Cojo 
para norte, “onde predominava as habitações 
toscas, erguidas em adobe de lama e cobertas 
com colmo (…) onde já havia um estaleiro para a 
construção de barcos e naus. Mais longe, para os 
lados de Esgueira, avistava-se a secular ermida 
de Santa Maria de Sá, prenhe de tradição, sede 
de uma confraria de pescadores e mareantes.”19 
A igreja de Santa Maria de Sá era a sede 
da Confraria de Sá, congregação protetora 
e zeladora dos interesses dos pescadores 
aveirenses. Situava-se no alinhamento da 
atual rua de Sá, no seguimento da rua do 
Gravito e foi uma poderosa estrutura religiosa 
e socioeconómica, como atesta o seu acervo 
documental das decisões judiciais e régias20. 
Possuía uma estrutura jurídica cujos estatutos 
lhe concediam autoridade e disciplina para 
mediar conflitos, executar sanções e promulgar 
normas que não só zelava pelos interesses 
da confraria e dos seus confrades, como 
regulamentava as suas atividades21. Fundada 
na transição do séc. XIII para o séc. XIV22 e tal 
como as suas congéneres, tinha como propósito 
a vertente religiosa, pois era à sua igreja que os 
pescadores se deslocavam para ouvir missa e 
onde praticavam os seus rituais litúrgicos23; de 
beneficência e prestação de auxílio (carácter 
assistencialista)24 e na resolução de problemas, 
nomeadamente com o concelho da vila.

1317 com a família genovesa 
Pessanha, introduzindo assim 
a arte de navegar no reino. AN-
DRADE, Amélia Aguiar (2008), 
Op. Cit., p.15.

18 GASPAR, João Gonçalves, Op. 
Cit., p.105-106.

19 GASPAR, João Gonçalves, Op. 
Cit, p.106.

20 FERREIRA, Francisco M. 
Trindade, O Tombo da confraria 
dos pescadores e mareantes de 
Santa Maria de Sá, Vera-Cruz, 
Aveiro, 2009, p.12.

21 FERREIRA, Francisco M. 
Trindade, “A Confraria dos 
pescadores e mareantes de 
Santa Maria de Sá”, in Espaços 
urbanos: dinâmicas demográfi-
cas e sociais (séculos XVII-XX), 
FCT, Lisboa, 2008.

22 Sobre este assunto ver 
NEVES, Francisco “A confraria 
dos pescadores e mareantes de 
Aveiro (1200-1855), in Arquivo 
Distrital de Aveiro, XXXIX, n.º 
156, 1953; FERREIRA, Francisco 
M. Trindade, “A confraria dos 
pescadores e mareantes de 
Santa Maria de Sá”, in Espaços 
urbanos: dinâmicas demográfi-
cas e sociais (séculos XVII-XX), 
FCT, Lisboa, 2008.

23 GOMES, Marques, Subsídios 
para a história de Aveiro, Aveiro, 
1889, p. 50.

24 FERREIRA, Francisco M. 
Trindade, “A confraria dos 
pescadores e mareantes de 
Santa Maria de Sá”, Relatório 
Científico do Projeto Espaços 
urbanos: dinâmicas demográ-
ficas e sociais, ref.ª PTDC/
HIS-HIS/099228/2008, CITCEM, 
Porto, 2008, p. 1.

25 De acordo com alguns 
documentos históricos, as 
desavenças eram rotineiras e 
seriam de tal forma gravosas, 
sendo, por vezes, necessária a 
intervenção do rei ou do juiz. 
SILVA, M. João Violante (1997), 
Op. Cit., p. 147.

26 Direito concedido em 1431. 
FERREIRA, Francisco M. Trinda-
de (2009), Op. Cit. 52.

27 A autora Maria João Silva, 
na sua obra Aveiro Medieval 
(1997), refere a existência de 
dois hospitais. Um localizado 
na Vila Velha e sobre o qual 
pouco ou nada se sabe e o se-
gundo, existente na Vila Nova, 
pertencente à Confraria de Sá, 
fundado por um dos seus con-
frades para uso exclusivo da 
comunidade dos pescadores e 
mareantes. No Tombo Confraria 
dos Pescadores e Mareantes 
de Santa Maria de Sá, fol. 8v.º, 
no item referente à listagem 
das suas propriedades, surge 
mencionado que esse hospital 
se situaria numas “casas em 
Vila Nova onde está o hospital 
que partem do norte com rua 
pública de Vila Nova e do sul 
com o esteiro das Azenhas 
(…)”. In FERREIRA, Francisco M 
Trindade, O Tombo Confraria 
dos Pescadores e Mareantes de 
Santa Maria de Sá, Vera-Cruz, 
Aveiro, 2009, p.89.
O Esteiro das Azenhas corres-
ponde parcialmente ao esteiro 
do Cojo. Relembre-se que junto 
do antigo edifício da Capitania 
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A importância desta comunidade piscatória 
encontra-se vinculada no decreto de 1428 
(traslado de uma sentença emitida pela sua 
confraria) que não só determina a isenção em 
prestar determinados serviços, como assegura 
que deveriam permanecer no exercício da 
sua arte. Nela interdita-se a obrigação “de 
servirem como peões na dita vila para irem 
com dinheiros nem com outros encargos do 
concelho nem da terra (…) salvo nas coisas de 
seu mester, assim de mar como de rio, que 
cumpridores fossem assim de linguados como 
de ostras como doutros pescados quando lhes 
demandados foram”, ressalvando o rei que 
não se deveria desviar os pescadores da sua 
atividade piscatória porque deles vinha grande 
proveito, como a dízima nova e a velha36. 
Relembre-se a importância económica que a 
atividade piscatória representava no erário régio, 
tanto que, durante a construção da muralha, 
os homens que pretendiam abandonar as 
“pescarias para se tornar mareante”, como 
medida compensatória, teriam de “servir o dobro 
do tempo nessas obras”37

O interesse da coroa na “arte” da pesca em 
Aveiro, reafirmou-se a partir da regência do 
Infante D. Henrique, período em que assumiu 
grande importância38, sendo inclusive os 
pescadores dispensados de certos deveres, 
nomeadamente as obrigações de guerra, 
de possuírem cavalos, armas ou andarem 
armados e de servirem como besteiros de 
conto39 (mediante o pagamento da dízima 
nova), concedida em 1431, posteriormente 
complementada com a dispensa de irem ao 
alardo40, atribuída por D. Manuel em 1510.
Inserido ainda no rol de regalias, encontra-se  
a escusa de aposentadoria. Ou seja, a 
comunidade piscatória não era obrigada a 
permitir a hospedagem a terceiros em suas 
casas sem o seu consentimento. Uma dispensa 
que os pescadores de Aveiro obtiveram de  
D. João III a 27 de agosto de 155041. Pelo que 
por determinação régia ficavam isentos de ceder 

às comitivas senhoriais que passassem na vila, 
cómodos nas suas habitações, como também 
não era permitido que lhes tomassem “sua roupa 
nem outras alfaias de suas casas (…)”42.

A pesca terá sido uma atividade complementar 
à produção salícola até aos finais do séc. XIII, 
momento em que começou a demonstrar-se 
mais representativa no quadro económico local43. 
Durante o séc. XIV constava no rol dos ofícios 
mais importantes e lucrativos da vila, tanto que, 
por casamento, D. Fernando doou a D. Leonor 
Teles, as dízimas do pescado e do pescado real 
e os direitos das pescarias da vila, as quais, 
posteriormente, foram concedidas ao nobre João 
Rodrigues Pereira por D. João I e depois à Infanta 
D. Mafalda pelo seu irmão, o rei D. João II44.  
Ao longo do séc. XV foi notória a sua ascensão 
económica, principalmente a partir do momento 
em que a vila ficou sob a proteção do Infante  
D. Pedro. Relevância crescente no contexto 
nacional e que se pode mensurar pelo facto 
de serem de Aveiro as primeiras colónias de 
pescadores documentadas na Terra Nova 
(inícios do séc. XVI) e por ser nesta vila o porto 
de mar onde mais se armavam barcos com 
destino à pesca do bacalhau, rendendo, no 
reinado de D. Manuel, em cobrança por alvará 
real, quatro mil réis45. Aliás, refira-se que a pesca 
em águas marítimas fora da costa encontra-
se documentada desde o reinado de D. Dinis, 
havendo inclusive uma referência de 1308 de 
pescadores aveirenses com permissão para 
pescar nas costas de Inglaterra e Bretanha46.  
O que evidencia a destreza destas gentes e da sua 
importância no contexto económico nacional. 
A pesca destinava-se à comercialização de peixe 
seco ou à venda direta ao consumidor. Pescava-
se robalos, linguados, solhas, besugos, chocos, 
salmonetes, carapaus, taínhas e sardinhas, assim 
como caranguejos47. A captura ocorria na ria ou 
no mar, sendo as embarcações adequadas a 
cada meio, apesar de nada se saber em concreto 
sobre as mesmas. Na documentação surge a 

de Aveiro, o canal bifurcava, 
pelo que o antigo hospital da 
confraria, deduz-se que se 
posicionaria no alinhamento do 
atual casario da rua Viana do 
Castelo.

28 Sentença proferida a 22 de 
julho de 1542, na sequência de 
uma penhora dos almotacés da 
vila ao carniceiro. FERREIRA, 
Francisco M Trindade, O Tombo 
Confraria dos Pescadores e Ma-
reantes de Santa Maria de Sá, 
Vera-Cruz, Aveiro, 2009, p.52.
 

29 FERREIRA, Francisco M. 
Trindade (2008) Op. Cit., p.10. 
Destaque-se esta regalia, 
atendendo que na vila somente 
existia uma farmácia. O que 
por si só, realça a importância 
e o poderio económico da 
comunidade. 

30 Por proibição régia de 
1394, os pescadores com 
redes ficavam proibidos de 
permanecerem na entrada da 
barra. Interdição justificada 
pelo facto de causarem estorvo 
à navegação. SILVA, M. João 
Violante, Aveiro Medieval, Avei-
ro: Câmara Municipal de Aveiro, 
1997, p. 21.

31 FERREIRA, Francisco M. Trin-
dade (2008) Op. Cit., p. 4 e ss.

32 FERREIRA, Francisco M. 
Trindade (2008) Op. Cit, p.9.

33 Através da sua confraria, 
os pescadores e mareantes 
pediram para serem dispensa-
dos de transportar o dinheiro 
oriundo das sisas, dízimas 
e redízimas do pescado. 
Um pedido a que o monarca 
atendeu e que, indiretamente, 
demonstra o poder económico 
que esta comunidade dispunha, 
pois seria mais rentável pagar 
a outros do que retirar os 
pescadores do seu mester. 
FERREIRA, Francisco M. Trinda-
de (2009), Op. Cit., p.105.

34 FERREIRA, Francisco M. Trin-
dade (2009), Op. Cit., p. 52.

35 GOMES, Sandra Rute (2011), 
Territórios Medievais do 
pescado do reino de Portugal, 
Dissertação de Mestrado em 
Alimentação, FLUC, Coimbra, 
p. 16-18.

36 GOMES, Sandra Rute (2011), 
Op. Cit. p. 10-11.

37 PEREIRA, Olegário Em torno 
da pesca, na costa Norte de 
Portugal, nos séculos finais 
da Idade Média (1292-1493), 
Dissertação de Doutoramento, 
FULP, Porto, 2012, p.107.

38 PEREIRA, Olegário, Op. Cit., 
p.107.

39 FERREIRA, Francisco M. Trin-
dade (2009) Op. Cit., p.52.

40 “ir ao alardo” corresponde ao 
que na atualidade se designa 
por “apresentação de armas”. 
Ou seja, anualmente os homens 
tinham de se apresentar para a 
se fazer a contagem do número 
de combatentes.

41 A primeira comunidade 
piscatória a conseguir a 
isenção de prestar hospeda-
gem foram os pescadores de 
Azurara (1487). Uma concessão 
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menção a barcas, barcos, embarcações ou navio, 
embora sem especificar se se tratam de mar ou 
de ria. Sabe-se igualmente que para além destas, 
também eram utilizadas as pinaças, o baixel, os 
barcos saveiros, as caravelas e o calão, entre 
outros tipos. Se tomarmos por certo o referido 
nas inquirições de 1258, o barco mais comum 
seriam as pinaças, embarcações feitas em 
pinho, de remos e vela48. Segundo Sandra Gomes 
(2011), no meio marítimo, os mais utilizados 
seriam as pinaças, os barcos ou barcas, as 
caravelas e os saveiros. 
Os pescadores tinham uma hierarquia entre 
eles. Os arrais eram donos das embarcações e 
lideravam grupos de homens que saíam para a 
faina, usufruindo de alguns privilégios. Depois havia 
os pescadores detentores do próprio barco ou 
barca que operavam sozinhos e, por fim, os mais 
modestos, que pescavam a pé, com covos que 
lançavam à água e os apanhadores de mariscos 
e/ou moluscos. Uma hierarquia pertinente para 
o sistema de cotização da confraria, a qual 
estabelecia o tributo a pagar consoante o 
rendimento da pescaria ou a determinação de 
um valor fixo para os que andassem embarcados 
ou na apanha do caranguejo. 
A pesca podia-se fazer à linha ou à mão, sendo 
também comum o uso da cana. Também eram 
usadas as nassas/covos49 ou redes, sendo 
as mais comuns as tresmalhas, um engenho 
documentado desde o séc. XII e que consistia 
numa rede composta por três malhas, variando 
de tamanho consoante a região e o peixe que se 
pretendia capturar50. Estas redes eram, na maioria 
dos casos, consertadas em terra pelas mulheres 
dos pescadores51, ou, em alguns casos, por 
assalariadas ou jornaleiras que ganhavam a vida a 
escalar o peixe e/ou a prepará-lo para a seca52.
Tal como acontecia em outros locais do reino, 
também em Aveiro, a comercialização do 
pescado era feita na Ribeira. Local de excelência 
para a fixação dos mecanismos destinados ao 
apoio das atividades marítimas, nomeadamente 
dos pontos de venda e locais de secagem e 

tratamento do peixe, assim como era junto a 
ela onde se encontravam os equipamentos 
institucionais, como a casa da alfândega e das 
sisas53. Ancoradouro das embarcações e onde, 
segundo os oficiais do concelho, a venda do peixe 
era feita diariamente e de acordo com a espécie, 
tamanho e valor económico. Sendo o peixe fresco 
vendido primeiramente aos habitantes da vila e 
depois às “gentes das outras paragens”54. 

progressivamente alargada às 
outras comunidades durante os 
reinados de D. Manuel e D. João 
III. FERREIRA, Francisco M. 
Trindade (2008), Op. Cit., p. 13.

42 Tombo da Confraria dos 
Pescadores e Mareantes de 
Santa Maria de Sá, fol. 138 v.º e 
139. In FERREIRA, Francisco M. 
Trindade (2009), Op. Cit., p. 59.

43 PEREIRA, Olegário, Op. Cit., p.11.

44 PEREIRA, Olegário (2012), Op. 
Cit., p. 101.

45 GOMES, Marques, O Districto 
de Aveiro: Noticia geográfica, 
estatística, chorografica, heráldica, 
archeologica, histórica e biográfica 
da cidade de Aveiro e de todas 
as villas e freguesias do seu dis-
triccto, Coimbra, 1887, p.125.

46 GOMES, Sandra Rute (2011), 
Op. Cit p. 6.

47 SILVA, Maria J. Violante 
(1997º, Op. Cit., 106.

48 GOMES, Sandra Rute (2011) 
Op. Cit., p. 19.

49 Grandes cestos feitos em 
vimes entrançado, de abertura 
afunilada, para apanhar peixes e 
crustáceos.

50 GOMES, Sandra Rute (2011) 
Op. Cit., p. 23.

51 Numa sentença proferida por 
D. João I é referido o costume 
das mulheres dos pescadores 
de Aveiro remendarem as redes 
dos maridos. SILVA, Maria J. 
Violante (1997), Op. Cit., p.106.

52 SILVA, Maria J. Violante 
(1997), Op. Cit., p.107.

53 SILVA, Maria J. Violante 
(1997), Op. Cit., p. 21.

54 PEREIRA, Olegário Em torno 
da pesca, na costa Norte de 

2. A pesca
Imagem séc. XIV
Fonte: Gomes, 2011
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A pesca no discurso arqueológico 
da cidade

Das várias intervenções arqueológicas ocorridas 
no espaço da antiga vila velha (zona intramuros), 
encontraram-se evidências que sugerem a 
existência de ocupações contemporâneas do 
burgo inicial. Vestígios arqueológicos escavados 
no solo argiloso55 - cavidades côncavas de forma 
circular, associadas a buracos de poste e valas, 
sugerem a presença de unidades arquitetónicas 
erguidas com materiais perecíveis, muito 
provavelmente levantadas em terra e madeira, 
rematadas por telhados de colmo ou palha 
oriunda da ria56. Estruturas habitacionais que 
poderão corresponder aos pardieiros assinalados 
na documentação.
Para além destas, distinguem-se ainda 
alinhamentos em pedra, perfazendo 
compartimentos de planta retangular 
associados a fragmentos de tégula57, nos níveis 
medievais mais antigos, e de telha de meia 
cana, nos datáveis do séc. XII-XIII. O que permite 
aventar a existência de construções com 
coberturas em cerâmica.
Segundo Maria João Violante Silva (1997), 
nas habitações era comum o uso da madeira, 
na armação dos telhados e na edificação das 
próprias casas – talvez nos ditos “pardieiros”; da 
pedra, com predomínio do calcário oriundo do 
Eixo; do barro e do seixo/calhau rolado, material 
em abundância na zona e procedente do mar e 
da laguna. A par destes, há menção ao tijolo seco 
ao sol, depois cozido no forno –  
o adobe. Um material muito utilizado em toda a 
cidade, havendo inclusive menção que o mesmo 
foi aplicado em construções notáveis, como 
no Mosteiro de Jesus. O registo arqueológico 
acrescenta a pedra de granito, conjugada com 
as margas argilosas de tonalidade cinza e 
amarelada, existentes na zona de Vilar.

Portugal, nos séculos finais 
da Idade Média (1292-1493), 
Dissertação de Doutoramento, 
FULP, Porto, 2012, p. 103 e 104.

55 O solo geológico da cidade é 
composto por argila. Comum-
mente chamado de “margas”. 

56 Nas inquirições régias de 
1288, na lagoa de Esmoriz 
recolhia-se o coreçil. Uma 
espécie vegetal que segundo 
Frei Joaquim Viterbo consistia 
num ervanço, colmo, palha, 
moliço, etc., utilizado na cober-
tura das casas. Uma prática 
que se estendia à ria de Aveiro 
e por causa da qual as suas 
habitações ficaram designadas 
por palheiros. BASTOS, Maria 
Rosário, O Baixo Vouga em tem-
pos medievos: do preâmbulo da 
monarquia aos finais do reinado 
de D. Dinis, Dissertação de 
Doutoramento em Ciências Hu-
manas e Sociais, Universidade 
Aberta, Lisboa, 2006, p.189

57 Material cerâmico de tradição 
romana utilizado na cobertura 
dos edifícios.

3. Edificações arqueológi-
cas medievais 
Fonte: Susana Temudo
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Igualmente nos níveis estratigráficos medievais e 
associadas às estruturas edificadas, identificou-
se a existência de elementos relacionados 
diretamente com a comunidade piscatória. 
A presença de pesos de pesca e de objetos 
líticos associados à presença de vasilhames 
cerâmicos de uso doméstico, como potes e 
panelas, possibilita assegurar que se tratam de 
pequenos assentamentos relacionados com a 
comunidade piscatória. Confirmando a existência 
da comunidade no espaço intramuros do núcleo 
primitivo do burgo e fortalecendo o referido pela 
documentação da confraria dos pescadores e 
mareantes de Aveiro, que coloca a sua fundação 
em torno do ano de 120058. Uma congregação que 
teria de ter por base a presença de uma comunidade 
consolidada e bem estabelecida na vila.
A presença dos pesos de pesca foi o elemento 
decisivo e identificador na interpretação dos 
contextos arqueológicos, sobretudo por se 
encontrarem em ambiente doméstico. Uma 
existência concordante com o facto de a 
historiografia relatar que uma das tarefas das 
mulheres era consertar as redes em casa. O que 
pode justificar a presença dos pesos neste tipo 
de conjunturas e que se sabe, pela tipologia que 
apresentam, são pesos utilizados nas redes de mar. 

4. Pesos de pesca 
encontrados nos contextos 
arqueológicos da cidade 
Época medieval e moderna
Fonte: Susana Temudo

10 cm

Os pesos de pesca caracterizam-se por 
artefactos feitos em cerâmica e detêm 
várias configurações e tamanhos. As formas 
identificadas correspondem a modelos ovalados 
e retangulares, cujas tipologias ainda hoje 
conseguimos visualizar nas redes de pesca, 
sobretudo as formas ovaladas. 
Do seu conjunto é notória a prevalência das 
pastas em cerâmica de cor cinzenta para os 
exemplares medievais, sendo inseríveis no 
período da época Moderna (séc. XV-XVIII), os 
pesos de cerâmica de coloração laranja. 
Lamentavelmente não se registou a 
ocorrência de vestígios de rede ou de anzóis. 
Situação possivelmente relacionada com as 
condições deposicionais dos artefactos/níveis 
estratigráficos. Porém, complementarmente 
aos objetos associados à prática da pesca, nos 
mesmos estratos arqueológicos medievais, 
registou-se a presença de fauna ictiológica e 
malacológica. Ou seja, recolheram-se espinhas 
de peixes, cujas espécies ainda carecem de 
catalogação, e inúmeras conchas de ostra, 
mexilhão, berbigão (crico) e burriê. Sobras 
provenientes de lixeiras (concheiros) que refletem 
uma alimentação à base de bivalves, ainda que 
a referência à apanha destes moluscos não 
se encontre diretamente inscrita nas fontes 
documentais. 

58 SILVA, Maria J. Violante 
(1997) Op. Cit., p. 104.

59 MARQUES, A. Oliveira, So-
ciedade Medieval Portuguesa. 
Aspectos da Vida Quotidiana, 
Lisboa, 2010, p. 27. O consumo 
dos bens alimentares divergia 
entre as classes sociais. A 
maioria da população, ou seja, 
os camponeses, praticava uma 
alimentação essencialmente à 
base de cereais e vinho, sendo 
a carne e o peixe condicionado 
ao orçamento familiar, assim 
como a ingestão de frutas e 
legumes. FERREIRA, 2004, Op. 
Cit, p. 105-106.

60 FERREIRA, Nuno (2004) “A 
alimentação portuguesa na 
idade medieval”, Revista da So-
ciedade Portuguesa da Ciência 
da Nutrição e Alimentação, vol. 
14, n. º 3, p. 106. O consumo 
de hortaliças e legumes não 
era muito apreciado entre as 
classes mais abastadas, mas o 
povo fazia basto uso de couves 
e leguminosas. A fruta comia-
-se com alguma regularidade. 
Fresca, seca ou em conserva. 
MARQUES,2010, Op. Cit.,p. 
31-32; 35.

61 MARQUES, A. Oliveira (2010), 
Op. Cit., p.30.

5. Utensílios em pedra 
Fonte: Susana Temudo
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No período medieval sabemos que os 
alimentos provinham maioritariamente de 
produções locais, a fim de se obter o máximo 
de víveres necessários à subsistência da 
população residente. A alimentação assentava 
essencialmente na ingestão de cereais, carne, 
peixe e vinho, sendo o consumo de hortaliças, 
legumes e fruta muito deficitário60. Apesar da 
carne ser o alimento preferencial, a ingestão 
de peixe também se encontra mencionada, 
sobretudo nas comunidades costeiras e 
residentes junto dos estuários dos rios. Pelo 
que comer peixe era um hábito comum, 
nomeadamente pelas classes mais baixas61, 
uma vez que, entre a nobreza e o clero, fazia-se, 
essencialmente, por imposição da abstinência 
ditada pelos rituais religiosos. Nesses dias, o 
peixe e os mariscos assumiam destaque à mesa, 
nomeadamente os bivalves, bem abundantes 
nos lugares costeiros62. O seu acesso era simples 
para aqueles que viviam junto do seu habitat, 
como é o caso dos aveirenses e a sua relação 
com a ria. Eram fáceis de encontrar e capturar, 
assim como o seu preço acessível, atendendo 
que não era visto como um alimento nobre, 
embora estivesse presente nas mesas mais ricas 
e requintadas63. Comia-se mariscos e crustáceos 
como amêijoas, berbigões, lagostas, camarões, 
caranguejos, ostras, mexilhões e caramujos64, 

encontrando-se inclusive referências à inclusão 
dos mariscos no livro de cozinha de Domingos 
Rodrigues65. Uma publicação seiscentista 
que se acredita ser um bom indicador dos 
hábitos alimentares, sobretudo das classes 
mais abastadas e o qual certamente não 
divergirá muito dos séculos anteriores66. Como 
mencionado por Frei Nicolau de Oliveira em 
1620, na mesa dos lisboetas havia “(…) lagostas, 
e lagostins, com muy grande quantidade de 
camarões grandes, e pequenos, e outra muyta 
sorte de peixe de menor estima; e muyto 
marisco de santollas, ameijoas, briguigões, 
lõngueirões, ostras, mexilhões e caramujos.
(…)”67. Uma abundância assinalada no séc. XVII 
e que provavelmente se registaria no período 
medieval. Pelo que poder-se-á “afirmar que em 
todas as casas, ricas ou pobres (…) o pescado era 
arranjado e confeccionado para servir de alimento 
(…) e entraria mais vezes na mesa das populações 
do litoral que do interior (…)”68.

62 GONÇALVES, Iria (2010) “A 
alimentação”, História da Vida 
Privada em Portugal: a Idade 
Média, Dir José Mattoso, , 
Circulo Leitores e Temas e 
Debates, 1º vol., Maia, p. 232.

63 GONÇALVES, Iria (2010), Op. 
Cit., p. 238.

64 MARQUES, A. Oliveira (2010), 
Op. Cit., p.30.

65 DOMINGUES, Rodrigues 
(1987) Arte de Cozinha. Impren-
sa Nacional Casa da Moeda, 
Lisboa.

66 FERREIRA, Nuno (2004) Op. 
Cit., p. 108.

67 Frei Nicolau de Oliveira (1991) 
Livro das Grandezas de Lisboa, 
Tratado Quarto, Capítulo VII – 
Do provimento desta cidade. 
Lisboa, p. 91 do fac-simile da 
edição original de 1620. In 
GOMES, Sandra Rute (2011) 
Op. Cit, p. 43.

68 GOMES, Sandra Rute (2011) 
Op. Cit., p.44.
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6. Espinhas de peixes, 
garra de caranguejo
Fonte: Susana Temudo

7. Conchas de ostra, vieira 
e berbigão 
Fonte: Susana Temudo

8. Panela 
Fonte: Susana Temudo

2 cm
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Em Aveiro, a alimentação baseava-se na 
ingestão de pão, vinho, carnes e peixe fresco, 
havendo também referência ao peixe seco69, 
não existindo porém menção à ingestão de 
bivalves. Desconhece-se referências diretas 
a mariscadores e no tombo da confraria, 
somente é mencionada a existência dos que se 
dedicavam à apanha do caranguejo. Porém isso 
não significa que não ocorresse uma atividade 
comercial em torno dos bivalves, pois relembre-
se que a vila apenas conseguia vender para 
fora do seu mercado interno, os produtos em 
que era excedentária, ou seja, sal e algumas 
mercadorias piscícolas, logo, mencionada 
pelos tombos tributários (os quais carecem 
de uma melhor apreciação). Pelo que a sua 
presença nos contextos arqueológicos não só 
permite mapear comportamentos alimentares, 
como evidencia a sua conexão económica 
com a ria e com a comunidade piscatória. A 
presença dos pesos de pesca de mar reforça 
essa ligação, colocando, pela primeira vez, 
as suas habitações na zona intramuros do 
burgo. Uma localização que corresponde 
a um assentamento não mencionado na 
documentação e que de certo modo quebra o 
conceito de os pescadores residirem somente 
no espaço do “bairro”, esquecendo que 
haveriam aqueles que não o faziam. Tanto que 
numa intervenção arqueológica efetuada nas 
imediações do Mosteiro de Santa Joana, em 
concreto, no espaço confinante com o edifício 
Testa&Amadores, também se identificaram 
pesos de pesca em contextos arqueológicos 
medievais70. Evidências igualmente fora da 
área enunciada pelos documentos históricos. 
Contudo, o registo destes dois casos não retira 
importância ao facto de os pescadores se 
concentrarem numa determinada zona do burgo. 
E contrariamente ao que se possa pensar, o facto 
de se cadastrarem outros locais relacionáveis 
com a comunidade piscatória, para além 
dos sugeridos pela documentação, somente 
reforça o facto de serem uma comunidade 

numerosa, cujas habitações, inicialmente, 
poderiam se encontrar dispersas pela pequena 
mancha urbana71, para depois se concentrarem, 
primeiramente, na parte mais alta da vila 
orientada para a Ribeira, e posteriormente, fruto 
do incremento da atividade e com o consequente 
crescimento populacional, transitar para a Vila 
Nova. Justificando-se assim a presença dos 
vestígios arqueológicos mais antigos no primitivo 
espaço do burgo.
A transição para a Vila Nova permitiu uma maior 
aproximação ao espaço onde se desenrolavam 
todas as tarefas inerentes à pescaria e que, de 
certo modo, poderá ser um dos indicadores da 
importância desta comunidade, cuja influência e 
importância económica foi crescendo a partir do 
séc. XIV, sendo os seus poderes reforçados pelos 
vários monarcas. 
As concessões de privilégios comprovam a 
importância que o ofício detinha na economia 
local, e, consequentemente, revelam o retorno 
financeiro que o rei alcançava. Foram constantes 
os estímulos à atividade e o protecionismo régio 
em detrimento do poder concelhio . Relembre-
se a isenção em transportar os dinheiros do 
rei provenientes das dízimas ou a dispensa do 
serviço como besteiros, justificada por “não 
viverem por outra coisa, somente pela dita 
pescaria e continuadamente andam em ela; 
e porquanto eles pagam a dízima nova por o 
serviço…devem ser escusados”73. Uma atividade 
que prevaleceu até à contemporaneidade. 

69 SILVA, Maria J. Violante 
(1997), Op. Cit., p.158.

70 TEMUDO, Susana, “Um 
conjunto cerâmico medieval 
fora de portas: um breve 
testemunho aveirense”, Actas 
III Congresso da Associação 
dos Arqueólogos Portugueses, 
Arqueologia em Portugal: O Es-
tado da Questão, APA, CITCEM, 
Lisboa, 2020.

71 Relembre-se que no início 
da nacionalidade, as zonas 
costeiras eram pouco povoadas 
e as escassas comunidades 
aí residentes praticavam uma 
pesca incipiente, fortemente 
condicionada pelas condições 
marítimas e em alguns casos, 
essa atividade era marcada 
pela sazonalidade ou diminuída 
pelas condições climáticas, 
responsáveis pelo assorea-
mento dos portos. Sobre este 
assunto ver ANDRADE, Amélia 
(2008), Op. Cit.

72 PEREIRA, Olegário (2012), Op. 
Cit., p.106.
  
73 Trindade (2009), Op. Cit., p. 
221-222.
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A “Poesia do Sal” é uma composição musical 
sobre a natureza da região de Aveiro, a interação 
que o homem tem com ela versa sobre aspetos 
do património aveirense e toma nas suas notas 
a cultura de Aveiro ganhando vida no álbum 
gravado em 2021. Este artigo visa contribuir para 
difundir a experiência da vida local, comunicar 
pela música a cultura aveirense. 
Com este artigo pretendo exprimir como nasceu 
e cresceu a conjugação entre os significados 
e os significantes de “A Poesia do Sal”, como 
relaciono os elementos musicais com os 
poéticos e emotivos que derivam da natureza 
e da envolvência subjetiva com ela e com a 
dimensão antropológica e cultural que adquiriu 
nesse casamento entre o sujeito e o meio.

“Poesia (Poetry) do Sal (Salt)” is a musical 
composition about the nature of the region of 
Aveiro, the in-teraction that man has with it, deals 
with aspects of the Aveiro heritage and takes in 
its notes the culture of Aveiro coming to life in 
the album recorded in 2021. This article aims to 
contribute to spread the experience of local life, to 
communicate through music the cul-ture of Aveiro.
With this article I intend to express how the 
conjugation between the meanings and the 
signifiers of “A Poesia do Sal” was born and grew, 
how I relate the musical elements with the poetic 
and emotional elements that derive from nature 
and from the subjective in-volvement with it and 
with the anthropological dimension. and cultural 
identity that he acquired in this marriage between 
the subject and the environment.
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Contexto Biográfico

“A Poesia do Sal” é o reencontro com a minha 
essência mais profunda. Neste poema encontra-se 
a saída do “labirinto da saudade”, para empregar 
a belíssima expressão de Eduardo Lourenço, 
que intitula uma das obras magnas do pensador 
português e da portugalidade. Após 15 anos a 
viver em Barcelona necessitava de reencontrar 
Aveiro, a região, porque se o ser humano é um 
“animal social”, disse-o Aristóteles, e nunca 
foi desmentido por esta asserção, creio que é 
também um ser domiciliário, e Aveiro é a terra, a 
água, a casa em que nasci e vivi, a maresia que 
me toma o olfato, o horizonte que conquista a 
vista, o vento que tateia a pele, o som do “grito 
estrídulo das gaivotas” para recordar a imagem 
magnífica de Dom João Evangelista de Lima Vidal.
Quis com este trabalho que esta parte aveirense 
da costa atlântica ficasse registada na música, 
escrita com a paixão de quem redige uma 
carta de amor, que essa afeição será eterna. 
Ambicionei traduzir o nosso mar ora tranquilo, 
ora revolto, nas notas musicais, se possível 
ondular as partituras e nelas colocar os 
barcos de partida para os ouvintes, ficando em 
comunhão com os valores que o oceano nos 
ensina quando estamos diante da sua imensidão: 
a humildade, a admiração, o respeito, a força, a 
intensidade, entre outros que se podem sugerir.
Tentei fazer da música um parto de metáforas da 
cultura do sal, as suas gentes, tradições, ofícios, 
alfaias, desejando que os sons recém-nascidos 
sejam emblemáticos da região e advenham das 
mesmas raízes. Quero contar a nossa história da 
maneira que sei, pela música, outorgar-lhe uma 
nova banda sonora, uma outra manifestação 
poética de apreço e de agradecimento.
Este trabalho foi todo um caminho de 
redescoberta e valorização como se tudo se 
me apresentasse pela primeira vez, como uma 
espécie de ar fresco. Num mundo onde cada vez 
tudo é mais rápido, superficial e frívolo “A Poesia 
do Sal” constituiu uma paragem, uma forma 
de abrandar, de contemplar sem pressas. Foi 
desde desse lugar de reflexão que o processo 

criativo se desenvolveu, pelo que recomendo que 
o álbum seja ouvido, também, num espaço de 
serenidade e contemplação. Incluí sons reais e 
fotografia n’ “A Poesia do Sal” para potenciar a 
experiência sensorial do projeto. 
Depois de tantos anos a viver fora, de ter 
absorvido várias culturas, e entrado numa 
espécie de crise de identidade, foi o Mar que 
me devolveu a mim mesmo. Para mim, este é o 
sentimento que chamo ser português!

Todas as composições estão inspiradas 
nas minhas próprias vivências, sentimentos, 
e imagens nítidas, que se geram na minha 
mente, que servem de guião para as compo-
sições, que musico como se de uma banda 
sonora se tratasse, respondendo a perguntas, 
como, por exemplo: Como soaría esta imagem 
musicalmente? Que tipo de forma, melodia, 
harmonia e ritmo posso usar? A partir das 
respostas a estas preguntas, formulo um 
rascunho musical e deixo que a música me leve 
onde ele quiser.

Processo Criativo
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2. Partitura ode ao 
atlântico
Fonte: João Vieira

Ode ao Atlântico

É uma homenagem ao Oceano onde cresci e que 
tantas lições me deu. O Atlântico mantém-nos 
humildes, confronta-nos com os nossos limites, 
medos e ilusões de controlo. Ele é um Mestre 
todo poderoso, selvagem e extremamente 
criativo que nos põe à prova se não é respeitado.
Esta composição necessitava de uma 
continuidade, algum motivo que se repetisse 
e se fosse desenvolvendo ao longo do tema, 
algo que imitasse a fluidez das ondas. Baseado 
numa gravação do mar que fiz na Praia da 
Barra, (que está presente na introdução e no 
final) escrevi um ostinato para a mão direita 
do piano e uma linha de baixo que toca a mão 
esquerda, que define a harmonia e cria um efeito 
hipnótico. Para o desenvolvimento do motivo da 
mão direita, usei permutações do mesmo, para 
dar variedade e movimento ao tema, variando 
a relação interválica do motivo para gerar 
diferentes ideias. Por cima de esta ideia escrevi 
uma melodia que “flutua” por cima de toda esta 
atividade, acrescentando eloquência, dramatismo 
e contemplação. Para que este efeito fosse 
mais tangível usei um Fliscorno, que tem um 
som mais doce, poético, que se mistura perfei-
tamente com os outros instrumentos.
A parte B da composição está inspirada no 
caracter imprevisível e selvagem do Atlântico. 
Para esse efeito a composição muda para um 
compasso de 7/4, com um ritmo mais marcado, 
intenso e selvagem que tem o seu Zenit num 
ambiente mais “Rockeiro”, que dá passo ao solo 
de piano e ao tema final, que volta à secção A, 
mais contemplativa, dando passo à Coda, que 
volta ao ambiente mais “Rockeiro” no compasso 
de 7/4, onde o Atlântico volta a demostrar a sua 
imprevisibilidade e grandeza. 

1. Ode ao Atlântico
Fonte: Isabel Saraiva
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Flor de Sal

Esta composição está inspirada na pureza 
da chamada “Flor de sal”, uma capa fina e 
delicada, que se forma na superfície da água das 
marinhas de sal, e que é recolhida com muito 
cuidado pelos marnotos. O resultado é um sal 
extremamente puro, a "nata" do sal. 
Para captar esta pureza, escrevi uma melodia 
com muito espaço, delicada, com poucas notas, 
por cima de uma harmonia profunda e o ritmo de 
bateria com o tempo dobrado, que reflete tanto 
a delicadeza da Flor de Sal como a paciência e 
tensão do marnoto no ato de a capturar.

3. Flor de Sal

4. Partitura Flor de Sal
Fonte: João Vieira

5. Partitura Nortada
Fonte: João Vieira

Conta a história da experiência agridoce 
produzida pelo típico vento norte da região de 
Aveiro, fundamental para o ecossistema mas que 
estraga muitas tardes de praia. O tema começa 
com uma introdução em rubato (sem tempo) 
com a melodia da parte A, onde a interpretamos 
a pensar no som do vento, com muito “ar” e 
espaço, dando passo ao tema, que está num 
compasso de 3/4. Escolhi este compasso pelo 
seu carácter “saltitão” e brincalhão, como o vento 
quando ainda é suportável. 
A parte B já tenta expressar a parte amarga da 
experiência da nortada, com uma harmonia 
um pouco mais dissonante e um compasso de 
5/4 no final desta secção, para romper com a 
simetria da forma, tal qual a nortada com os 
nossos dias de praia. 

Nortada
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Está inspirada nas características dunas das 
praias da região de Aveiro, essas pequenas 
“montanhas” de areia e vegetação essenciais 
para travar o avanço do mar e proteger as praias. 
Para mim, as dunas sempre estiveram envoltas 
num certo misticismo, como se de algo sagrado 
se tratasse. Cresci num contexto onde me foi 
inculcado um profundo respeito por elas. Desde 
muito pequeno que ouço falar da importância de 
as proteger, de não as pisar, porque “sem dunas 
não há praia”. 

O tema começa com uma linha de baixo com 
intervalos de quinta, que expressa altura e força, 
que dá passo à melodia da parte A, simples e 
contemplativa, como as dunas a olhar para o 
mar. A parte B tem um carácter mais guerreiro, 
onde as dunas demonstram a sua força e 
presença, como guardiãs solitárias e altruístas 
que são. 

Guardiãs da praia

6. Guardiães da praia
Fonte: Isabel Saraiva

7. Partitura 1 
Guardiãs da praia
Fonte: João Vieira

8. Partitura 2
Guardiãs da praia
Fonte: João Vieira
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Está inspirado no tradicional barco de transporte 
de sal pelo estuário e canais de Aveiro. Como é 
um barco tradicional, ocorreu-me incluir alguns 
elementos da música tradicional portuguesa, 
e acrescentar um pouco de “portugalidade” ao 
álbum. Escrevi uma música baseada e inspirada 
em alguns temas do grande mestre da guitarra 
portuguesa Carlos Paredes, (cuja discografia 
para mim é a verdadeira banda sonora de 
Portugal), especificamente do álbum "Diálogos" 
com o contrabaixista americano Charlie Haden. 
Depois de estar há um tempo considerável a 
ouvir o álbum, improvisei uma melodia ao estilo 
de Carlos Paredes, que acabou por ser a do tema. 
Para a harmonizar, usei alguns elementos de 
cadências harmónicas de Paredes, de maneira a 
ser o mais fiel possível a essa “portugalidade” que 
queria expressar. Também decidi que a melodia 
fosse tocada pelo contrabaixo, o que aportou mais 
profundidade e carisma à composição.

O Mercantel 

9. O mercantel
Fonte: Isabel Saraiva

10. Partitura o mercantel
Fonte: João Vieira



CM AVEIRO 31

Este tema da obra inspira-se na musicalidade, 
nos sons irrepetíveis, instantes que a natureza 
oferece e constituem uma identidade sonora, por 
si mesmos, que pretendi fixar neste trabalho. 
Gravei o som do meu passeio à beira mar, os 
passos na areia seca e molhada, a água, a 
rebentação das ondas e o ritmo da caminhada, 
sonoridades que usei para criar uma composição 
improvisada no momento, em que exploro 
diferentes tons e contrastes tímbricos para dar 
expressividade, utilizando esse meio ambiente 
como um instrumento. 
Queria transmitir só com som a experiência 
íntima que proporciona um passeio à beira mar, 
onde o som do mar é o nosso confidente e os 
pés na areia massajam a mente, que conformam 
esta música e magia do momento presente, 
captado numa “fotografia sonora”. 

A ideia é que o ouvinte se possa projetar nesse 
momento, evadindo-se no seu próprio passeio à 
beira-mar, num de esses momentos, como diz 
Sophia de Mello Breyner, onde o Mar parece ser 
“um milagre criado só para mim”.  
Também serve para quebrar o ritmo do álbum, 
dando-lhe uma pausa, um tom orgânico, relaxando 
o ouvido para que o resto tenha mais impacto.

Passeio à beira mar 

pés descalços na areia…
pés descalços no mar…

que me foge entre os dedos,
como que a reclamar

afago as ondas com as mãos, 
faço rabiscos com os pés,

enquanto me levas a areia
no ritmo das marés

pés descalços, eu sinto
tudo o que tens para me dar,

misteriosa alquimia 
que me dás para acalmar

João Vieira
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Está inspirado no icónico farol da praia da barra 
em Aveiro. Sempre me intrigou este farol, pela 
sua altura, mistério, força e omnipresença, 
vigiando e protegendo, à noite com as suas 
luzes assumindo-se como um comandante sem 
dúvidas, que aponta o caminho seguro para casa. 
Pensei que a composição tinha de ter as 
características de um Gigante, muita força,  
“peso” e mistério. Para esse efeito escrevi um 
tema num compasso de 12/8 com um ritmo 
Blues Rock, com intervalos de quinta bem graves 
e uma melodia misteriosa inspirada na escala 
de blues. A composição evolui para uma espécie 
de Riff que serve de base para o solo de piano 
e bateria, acentuando essa sensação de força, 
mistério e omnipresença. Depois dos solos 
volta-se a repetir a melodia principal e termina na 
Coda, que está inspirada e reflete o sentimento 
de segurança e proteção que o Gigante 
proporciona. 

Há perfumes que despertam em nós emoções 
e sensações especiais, que nos remetem a 
espaços emocionais e universos imaginários 
específicos. O cheiro a maresia tem esse efeito 
em mim. Se existe aroma que me liga com a 
infância e me faz sentir em casa é o cheiro do 
Atlântico, essa fragância do mar que sempre 
me provoca um sentimento de alegria e uma 
inconfundível sensação de “casa”. A música 
teria de ter algo “quente”, reconfortante e certa 
espiritualidade. Escrevi esta balada de  
16 compassos com um “ar” de Folk e Gospel 
para tentar expressar este sentimento. 

O Gigante de Pijama Cheirinho a Maresia 

11. O Gigante de Pijama
Fonte: Isabel Saraiva

12. Cheirinho a maresia
Fonte: Isabel Saraiva

13. Partitura Cheirinho a 
Maresia
Fonte: João Vieira
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"Salicórnia" é dedicada à planta selvagem que 
cresce nas margens das marinhas de sal. Na sua 
resiliência e resistência. Para captar musicalmente 
a essência da salicórnia, pensei que tinha de 
escrever algo com espírito livre, fresco, misterioso 
e pícaro. Para o efeito escrevi uma melodia que 
funciona como uma espécie de conversa entre a 
mão direita e esquerda do piano, com a bateria a 
acentuar esse diálogo livremente, de maneira a 
enfatizar essa picardia e resistência. Na parte B 
do tema, usei o contrabaixo com arco e menos 
densidade rítmica para romper com a parte A e 
criar uma atmosfera misteriosa e enigmática, 
levando o tema de volta à parte A com a 
incorporação do contrabaixo, dando passo a um 
breack de piano, que introduz as improvisações 
posteriores e reflete a característica 
imprevisibilidade desta planta selvagem.

Salicórnia

14. Partitura Salicórnia
Fonte: João Vieira

15. Voos na ria
Fonte: Isabel Saraiva

Este tema é dedicado a toda a fauna que 
vive na ria e marinhas de Aveiro. Inspirado no 
famoso compositor e ornitólogo francês, Olivier 
Messiaen, que transcrevia o canto dos pássaros 
e escrevia composições baseadas nas suas 
melodias, tive a ideia de fazer música com os 
sons reais das aves marinhas que habitam no 
estuário. Gravei-as e criei uma faixa que usámos 
no estúdio como base para criar uma composição 
totalmente improvisada no momento, baseando-
nos nas diferentes melodias e ritmos que fazem 
os pássaros ao longo da faixa. 

Voos na Ria
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Quando tive a ideia de fazer este álbum, comecei 
a investigar sobre a cultura do sal e, como era 
de esperar, todos os caminhos me levavam às 
marinhas e aos marnotos. Comecei a frequentar 
a marinha da Noeirinha, onde conheci o Marnoto 
Alberto Chipelo, que me mostrou a arte do sal 
artesanal. Ao observá-lo a trabalhar, dei-me conta 
da musicalidade e ritmo que produz o ofício do 
marnoto, como o vai e vem da alfaia a arrastar o 
sal nos tabuleiros, o caminhar dos pés descalços 
sobre o sal e as mãos na água. Pensei que o 
realmente interesante seria fazer musica com os 
sons reais dos marnotos a trabalhar. Perguntei 
ao senhor Alberto quais seriam os sons mais 
identificativos do ofício, e fomos gravando um 
por um. À parte fiz-lhe uma entrevista para 
melhor entender todo o processo, a sua história 
e cultura. Ao ouvir o entusiasmo do marnoto 
Alberto a falar do seu oficio, da conexão à 
natureza que lhe proporciona, da herança cultural 
e identitária que representa, senti que teria de 
imortalizar esse momento incluindo de alguma 
maneira a entrevista no álbum. Foi a partir daqui 
que tive a ideia de editar a entrevista do senhor 
Alberto, onde descreve, com palavras suas, todo 
o processo para obter o sal, ilustrando-o com os 
sons reais, de maneira a criar uma experiência 
sonora, sensitiva e descritiva deste ofício tão 
nobre e especial. Também introduzi bateria 
para gerar um ritmo mais claro e identificável, 
e o piano para dar uma certa forma harmónica, 
diversos ambientes e texturas sonoras que 
acrescentam profundidade e poesia às palavras 
do senhor Alberto.
Também pedi à fotógrafa aveirense Isabel 
Saraiva para fazer uma reportagem fotográfica, 
com uma perspetiva mais abstrata e artística, 
para ilustrar a parte sonora.

Marnoto, o feiticeiro do sal

"Os Bacalhoeiros" está inspirado nas longas 
e perigosas viagens para pescar o valioso 
bacalhau. Neste tema tentei descrever 
musicalmente a viagem da tranquilidade do 
porto, aos perigos do Mar do Norte e o seu 
regresso a casa com a missão cumprida.
Cresci na avenida dos bacalhoeiros a ouvir os 
“roncos” destes barcos. Algo que me inspirou a 
começar o tema, onde o contrabaixo imita este 
som tão característico. O tema começa no porto, 
com um sentimento de tranquilidade e leveza 
típico de um inicio de viagem. Sentimento que 
começa a mudar à medida que se aproxima o 
mar aberto, já que o marinheiro experimentado 
sabe o que se avizinha. Numa mudança a um 
compasso de 5/4 a composição entra em mar 
alto, com todas as turbulências que implica. 
Os ritmos e melodias ficam mais intensos, as 
harmonias mais densas e dissonantes. O final 
do tema é a volta à segurança do porto, ao tão 
merecido descanso, com a missão cumprida.

Os bacalhoeiros

16. Os bacalhoeiros
Fonte: Náutica Press

17. Partitura  
Os bacalhoeiros
Fonte: João Vieira
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In the book “Os Pescadores (fishermen)”, Raúl 
Brandão presents a set of chronicles about the 
Portuguese coast and the fishing communities 
from north to south of the country, dedicating 
some writings to the landscape and people of the 
Ria de Aveiro. One hundred years later, will there 
still be anything left of the lagoon that the Porto 
writer (1867-1930) described?

MARIA JOSÉ SANTANA
AFONSO RÉ LAU

Na obra “Os Pescadores”, Raúl Brandão 
apresenta um conjunto de crónicas sobre o 
litoral português e as comunidades piscatórias 
de norte a sul do país, dedicando alguns 
escritos à paisagem e às gentes da Ria de 
Aveiro. Cem anos depois ainda restará algo da 
laguna que o escritor portuense (1867-1930) 
descreveu? 

Moliceiros
Aveiro

Jornalistas da Aveiro Mag
mariajose.santana@gmail.com
afonsorelau@gmail.com

Autores 
Fotografia
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100 ANOS 
DEPOIS DA 
VIAGEM 
DE RAÚL 
BRANDÃO 

A RIA DE 
AVEIRO 
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INTRODUÇÃO Ao longo dos anos, foram vários os autores que, 
nas narrativas das suas viagens por território 
nacional, deixaram relatos sobre a região de 
Aveiro, as gentes da Ria e os barcos que nela 
navegam. Em “Portugal” (1950), por exemplo, 
Miguel Torga apresenta a costa portuguesa como 
“uma província à parte”, feita “de areia e espuma” 
e que, de norte a sul, é “sempre Atlântico, praia 
e pescadores”. Torga retrata um litoral que é 
“salino e moliceiro a meio”, onde há “marnotos 
a arquitetar brancura em Aveiro” e no qual se vê 
“transformar em húmus as dunas da Gafanha”. 
Trinta anos depois, é José Saramago que se 
aventura num périplo pelo país do qual resultaria 
o livro “Viagem a Portugal”. Apesar de o itinerário 
programado ter ditado uma passagem por 
território aveirense em pleno inverno, nem por isso 
o escritor deixa de encontrar encanto na “solidão” 
da Ria, nas “salinas desertas”, nos “moliceiros 
encalhados” e nos “mercantéis ausentes”. Tudo 
isto, claro, a acrescentar à “luz perfeita” da “grande 
laguna e a sua silenciosa respiração azul”. 
Saramago constata, extasiado, que “nenhumas 
palavras serão capazes de dizer o que uma gota 
de água é, quanto menos este corpo vivo que liga 
a terra e o mar como um coração”. Para o autor, na 
sua passagem pela região, “a Ria, sob a luz do Sol, 
foi um presente real”.

Como estes, outros escritores – portugueses 
e estrangeiros – por cá terão passado e outros 
registos – em prosa ou em verso, uns mais 
afamados, outros mais obscuros – existirão. 
Não haverá, no entanto, mais belo relato do 
espetáculo da Ria, mais deslumbrada descrição 
da sua luz e humidade e mais inspirado retrato 
daqueles que nela habitam e dela tiram o seu 
sustento como o que Raúl Brandão apresenta 
em “Os Pescadores”. Nesta obra, o jornalista 
e escritor portuense reúne um conjunto de 
crónicas sobre a costa portuguesa e as 
comunidades piscatórias de norte a sul do 
país. E, como não podia deixar de ser, algumas 
páginas são dedicadas às paisagens e às gentes 
da Ria de Aveiro.
Publicado em 1923, este livro continua a ser 
referência obrigatória a todos aqueles que 
estudam ou estão de alguma forma ligados à 
laguna aveirense, não obstante as mudanças 
ditadas pela passagem dos anos. Cem anos 
depois ainda é possível encontrar a Ria que Raúl 
Brandão tão bem descreveu?
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Retrato da Ria e de uma população 
"quase anfíbia"
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A obra Os Pescadores apresenta-se como uma 
espécie de reportagem, ainda que com um 
discurso marcadamente impressionista e repleto 
de demoradas descrições da luz, das cores e 
dos reflexos da Ria, imagens nítidas daquilo 
que o autor terá visto e sentido, bem como das 
pessoas que terá encontrado pelo caminho. 
Nesta viagem, que de acordo com os registos do 
próprio autor aconteceu no mês de julho e nos 
primeiros dias de agosto de 1922 - a obra só viria 
a ser publicada um ano depois - Raúl Brandão 
captou o âmago da população “filha da ria”, gente 
que admira, imita e elogia. Impressiona-se com 
os seus hábitos, gaba-lhes o desembaraço e 
relata-lhes rotinas de sacrifício vividas sobre um 
cenário de rara beleza.
“O homem nestes sítios é quase anfíbio”, escreveu 
Raúl Brandão, a propósito dessa viagem que 
o levaria a considerar que, “A ria, como o Nilo, 
é quase uma divindade. Só ela gera e produz.”  
Eram tempos de azáfama à volta da ria e dentro 
dela. “Exploram a ria os mercantéis, que fazem 
o tráfego da sardinha, os barqueiros que fazem 
os fretes marítimos, os rendeiros das praias que 
lhe aproveitam os juncais, os marnotos, que se 
empregam ao fabrico do sal, os moliceiros, que 
apanham as algas, e finalmente os pescadores 
da Murtosa, que são os únicos a quem se pode 
aplicar este nome [...]”, ilustrava o escritor. 
Um século volvido desde a visita de Raúl 
Brandão, há muito menos gente a viver da Ria. 
Alguma pesca artesanal mantém-se, ainda 
que em menor escala e mais modernizada; 
moliceiros, esses, contam-se pelos dedos. Se, há 
100 anos, era comum encontrar a laguna “cheia 
deles”, como se pode ler numa das passagens 
d’Os Pescadores, hoje em dia, esta embarcação 
típica é coisa para turista ver. “Este lindo barco 
serve para tudo. Vai à pesca e carrega o sal e 
o moliço pelas terras dentro. É o meio ideal de 
transporte entre estas terras ribeirinhas. Substitui 
os animais de carga, as diligências nas feiras 
e é o encanto da ria. Tem não sei quê de ave e 
de composição de teatro. Anima a paisagem. 

Às vezes usa uma vela latina, às vezes duas, 
a segunda colocada à proa e mais pequena. 
Navega à vela pelo interior das terras, e estou 
em dizer que é capaz de escorregar por cima 
das ervas. Por último chega a servir de casa: 
tem um cubículo onde se dorme perfeitamente 
agasalhado. Não conheço outro mais artístico, 
mais leve, mais adequado às funções que exerce 
e à paisagem que o circunda”, exaltou o escritor.
Cem anos depois, esse “lindo barco” já não pesca, 
nem carrega o sal e o moliço pelas terras dentro. 
Nas últimas décadas, tem estado dedicado, 
quase em exclusivo, aos passeios turísticos que 
lhe amputaram os mastros e as velas, porventura 
agradecido por essa operação cirúrgica o ter 
livrado de uma morte quase certa - se não fosse 
esse vaivém frenético ao serviço de quem chega 
e quem vai, espartilhado nos canais urbanos, 
talvez já tivesse desaparecido por completo. 
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Muito mudou na Ria retratada em 
Os Pescadores, é um facto, mas a verdade 
é que Raúl Brandão conseguiu antecipar 
o potencial turístico da laguna aveirense. 
“Ninguém aqui vem que não fique seduzido, 
e noutro país esta região seria um lugar de 
vilegiatura privilegiado”, avaliava o autor em 
1922. Cem anos depois, a afluência de turistas 
não deixa margem para dúvidas: a ria é um 
lugar de vilegiatura privilegiado. A luz, cobre o 
território como um véu e trata de colorir cada 
partícula de atmosfera, cada gota de água e 
cada migalha de terra. O vento encarrega-se 
do governo dos céus e, diligente, é raro tirar 
folga. A água recorta a terra a seu bel-prazer, 
batem as ondas, fluem as correntes e oscilam 
as marés. Se o vento sobressalta as águas 
em arrepios ondulados, a água, por sua vez, 
perfuma-o e dá-lhe sabor. Por cá, ambos são 
melhores por se terem um ao outro. Bem 
escrevia Raúl Brandão: a Ria é “um sítio para 
contemplativos e poetas”.
Num dos passeios que fez pela ria de Aveiro, 
Raúl Brandão largou do Areão rumo a Norte. 
O relógio marcaria as oito horas de uma 
manhã cinzenta e húmida e, naquele dia, 
o barco moliceiro escorregava sobre uma 
“ria lisa como um espelho que reflete o céu 
baço”, à medida que o autor ia registando em 
palavras o semblante, o fragor e a alma dos 
lugares por onde passava. De um lado, “os 
campos verdes da Gafanha”, do outro, ainda 
ao longe, “um único fio indistinto, a Vagueira”. 
Passaria pelo “Cabeço da Capela” – de acordo 
com João Vieira Rezende, na Monografia da 
Gafanha (1938), terá existido naquele lugar, 
até 1876, uma pequena capela em madeira, 
em honra da Senhora da Conceição, o primeiro 
templo em todas as Gafanhas; e, mais adiante, 
pelo “Forte Velho – antiga barra” – estrutura 
erguida por ordem de D. João IV, em 1643, no 
local onde, àquela época, se abrira a barra. 
Em poucos anos, porém, o mar invadiria as 
terras mais a Sul e o forte deixaria de servir o 

seu propósito, acabando demolido. Na melhor 
das hipóteses, há 100 anos, poderia ainda 
resistir uma pobre ruína enterrada na areia, da 
qual, hoje, já não sobram quaisquer vestígios. 
Raúl Brandão passa também pelo Labrego e a 
viagem prossegue, canal abaixo, sempre com 
a Vagueira no horizonte. Inspirado pelo que 
vê e sente, o autor repete-se em descrições 
melancólicas, um tom embevecido e ensopado, 
próprio de quem não consegue desligar-se  
da morrinha e da névoa que aborreciam  
aquela manhã.
Um século depois, continua a haver manhãs 
húmidas e nevoeiros mais ou menos cerrados 
que pintam a Ria e o céu do mesmo tom 
acinzentado. Quem visitar os mesmos sítios 
por onde Raúl Brandão passou naquela manhã, 
talvez até consiga identificar alguns dos 
pormenores que o escritor descreveu. O mais 
provável, todavia, é que o visitante foque a 
sua atenção nas novas valências que, com o 
tempo, aqueles lugares e aquelas comunidades 
foram adquirindo. Hoje, o canal de Mira vibra 
de cor e agitação. Por todo o lado, há pranchas. 
Pranchas disto e daquilo, com diversos 
tamanhos, várias formas e diferentes funções. 
Raúl Brandão andou vários dias “metido na 
ria”, como ele próprio escreveu, “sujo como um 
ladrão de estrada, e fora de toda a realidade”. 
Descreve as passagens pela Costa Nova,  
S. Jacinto, Torreira e Mira, além da Vagueira, 
mas não deixa de ser curioso os escritos que 
dedica aos “sítios ignorados” da Ria. Esses 
“onde a água cismática encharca, embebida 
no céu e refletindo meia dúzia de ervas e 
dois barcos encalhados. Água esquecida ou 
pedaço de céu translúcido?... Acolá um borrão 
azul empoçado diante de uma trincheira 
verde. E este azul entranha-se na terra baixa 
e empapada, infiltra-se no subsolo, reaparece 
em fios e charcos. É inesperado e imprevisto. 
Não se sabe onde vai ter. Estou na terra ou na 
água? É um lado ou um rego? Uma vela navega 
entre campos verdes. É um saleiro. Ao longe na 
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vasta planície retalhada, correndo a par de um 
biombo de pinheiros, outro barco desliza sobre 
a erva tenra dos arrozais.” É caso para dizer, 
quanto aos “sítios ignorados” da laguna, que 
pouco ou nada mudou. São eles que continuam 
a ter “grande encanto”, a inspirar os dias dos 
que amam verdadeiramente a Ria. 
Sendo filho e neto de pescadores - o avô de 
Raúl Brandão morreu no mar e é a ele que 
dedica Os Pescadores -, o escritor portuense 
demonstra uma grande sensibilidade para 
com a labuta destes homens. Na Ria de Aveiro, 
capta-lhes os movimentos e as manhas, 
na perfeição. “Ao pé de mim dois homens 
arrastam uma chincha num barco estranho. 
Há-os com o costado por pintar, há-os todos 
negros, com o grande pescoço esguio de cisne, 
no momento em que volta a cabeça para trás, 
e com um toque de vermelho no leme. É gente 
da Murtosa que habita esta bateira. De dia, 
em geral, dormem, à noite pescam. A ria dá 
enguia, pimpão, tainha, solha e robalito. Levam 
ali dentro uma panela para a caldeirada, um 
cesto com batatas, uma esteira para dormir no 
toldo que armam à proa, e um saco de malha 
metido na água, para a enguia e a tainha se 
conservarem vivas. Mais distante um velho 
e um rapaz armaram um saltadoiro, com a 
manhosa estendida ao lume de água e segura 
por espeques. Por largo lançam outra rede, o 
cerco, e o rapaz bate com uma vara no costado 
do barco. O peixe assusta-se, foge, depara com 
a sombra, forma o salto, faísca como um pingo 
de estanho, e cai dentro do curral, onde logo  
se emalha.”
Cem anos depois, até podem ter mudado as 
artes de pesca, as cores das embarcações, 
mas mantém-se o engenho dos homens que 
habitam nas margens da ria e que dela tiram 
alimento e sustento. Em menor número, um 
facto, uma vez que à volta da laguna também 
foram florescendo outras ocupações e 
trabalhos. Mas, há cem anos como hoje, os 
pescadores da ria resistem. 
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CONCLUSÃO A Ria poeticamente descrita por Raúl Brandão 
sofreu várias alterações, em especial nos usos e 
costumes. 100 anos separam a laguna de hoje 
da laguna de então, intervalo de tempo mais 
do que suficiente para produzir disrupções e 
transformações. Conseguiria o escritor render-
se a esta “nova” laguna? A sensibilidade e 
compreensão do território e das comunidades 
que demonstrou ao longo d’Os Pescadores leva-nos 
a crer que sim. Raúl Brandão continuaria rendido 
a esta “quase divindade”, como o Nilo. Perceberia 
que o território evoluiu ao longo dos tempos e 
foi-se adaptando, assim como as gentes que o 
habitam. Certamente que continuaria a encontrar 
nas águas da Ria uns quantos motivos de 
inspiração.
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RITA MOURA 
DE MIRANDA DE 

MAGALHÃES: 

Ambiente cultural
Cultural environment

The way we approach a character, regarding Rita 
Moura de Miranda, who is deeply connected to 
the city of Aveiro, gives her a new attention on her 
real and sentimental dimension. We describe in a 
few words the profile that portrays her, discovering 
what is most disturbing and enigmatic about 
her, at the same time as her involvement in an 
apparently unreconcilable dispute. A woman 
who asserts herself among her spiritual side, 
“deeply believing and scrupulously fulfilling the 
commandments of the Law of God” and who 
is deeply active in the society of her time. She 
lived under an action of communicative vitalism 
shared with her husband, José Estêvão Coelho 
de Magalhães (1809-1862), which she preserved 
and transmitted to her children, opening the 
environments of her 

O modo como abordamos uma personagem, 
a de Rita Moura de Miranda (1822-1904), 
profundamente ligada à cidade de Aveiro, evoca 
uma nova atenção sobre a sua dimensão real 
e sentimental. Traçamos em poucas palavras 
o perfil que a retrata, descobrindo o que de 
mais inquietante e enigmático a caracteriza, 
em simultâneo com a sua implicação num 
dissídio aparentemente não reconciliável. Uma 
mulher que se afirma entre o seu lado espiritual, 
“profundamente crente e escrupulosamente 
cumpridora dos mandamentos da Lei de Deus”, 
e profundamente atuante na sociedade do 
seu tempo. Viveu sob uma ação de vitalismo 
comunicativo partilhada com o seu marido,  
José Estêvão Coelho de Magalhães (1809-1862), 
a qual preservou e transmitiu aos filhos, abrindo 
ao encontro e ao debate de ideias os ambientes 
das suas residências de família – quer na Casa 
da Quinta do Mosteiro na Maia, como no Palheiro 
de José Estevão na Costa-Nova-do-Prado.
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De nome Rita de Moura de Miranda, nasce no 
Porto a 9 outubro de 1822 e morre a 2 outubro de 
1904 na Cedofeita, no nº. 81 e na sua cidade do 
Porto, com 82 anos. Rita de Moura de Miranda foi 
a 3ª filha do médico Custódio Luís de Miranda e de 
Margarida de Cortona Ferreira Borges de Moura. 
Casou com José Estevão Coelho de Magalhães 
a 7 de junho de 1858, e no ano seguinte nasce o 
seu filho Luís de Magalhães (Luís Cipriano Coelho 
de Magalhães), seguindo-se o nascimento da 
filha Joana Inês Coelho de Magalhães, a qual 
morre com um ano de idade. Em 1862  
Rita Moura de Miranda alcançará mais um filho 
que não virá a conhecer o pai, mas de quem 
herda o nome. Nesse mesmo ano de 1862 ficará 
viúva de José Estevão Coelho de Magalhães. 
Em 1874, Rita Moura de Miranda, agora privada 
da companhia do tribuno liberal aveirense, 
avançava com a aquisição da Quinta do Mosteiro 
de S. Salvador de Moreira, situada na cidade 
da Maia, destinando-a tornar uma verdadeira 
casa de família para a sua descendência. Este 
património, misto de rural e religioso, terá sido 
considerado um espaço singular, seguindo 
na sua tipologia a planimetria da arquitetura 
monástica do Noroeste de Portugal4. Mantém-se 
até á atualidade como um espaço de invulgar 
encantamento, envolto de uma aura histórica e 
cultural, mediada de bom acolhimento social. 
Acresce a este facto, a referência numa placa 
colocada junto ao Mosteiro, ao bom nome 
da Senhora Dona Rita Moura de Miranda, em 
homenagem à sua mentora, mulher de distinta 
presença e olhar visionário. 

Na pintura de Rita Moura de Miranda fica 
clara a elegância desta Senhora que vemos 
representada em toilette de gala com os braços, 
costas e colo descobertos sob uma moldura fina 
de renda que sobressai do vestido carmim.  
A silhueta é recortada por uma echarpe de 
renda branca de pontas longas, dando um ligeiro 
movimento à fixidez da pose. Está colocada 
junto ao braço, sobre o muro, uma pequena rosa 
bravia. O vestido salienta a fina cintura e abre em 
pregueados fundos, os quais acentuam a anca, 
esboçando a moda que em finais de novecentos 
se transforma com o gosto pela tournure1, 
soltando a saia de balão para um modelo que 
alonga o passo, deixando o rasto marcado pela 
leveza dos panos suspensos na retaguarda. 
Nesta aparente singeleza descobrimos um olhar 
vivo entre o sorriso convicto da sua pessoa. 
No cenário de fundo vemos uma paisagem 
dominante de azul céu, montanha e água, que 
define um espaço que se abre por detrás do 
reposteiro pesado e escuro. O negro deste 
panejamento destaca a figura de Rita Moura 
de Miranda; é um artifício artístico2, mas o azul 
sobre o qual o seu braço fletido descansa, toma 
o lugar importante da natureza, elemento fulcral 
da sua vida, da harmonia e da espiritualidade. 
É assim que a vemos representada e será esta 
a imagem que se descobre ao longo da sua 
vivência mais íntima, partilhada tantas vezes pela 
escrita memorável da sua neta, Joanna Ignez de 
Lemos Coelho de Magalhães.

Acerca de uma mulher que 
manteve visivo o amor

1. Rita Moura de Miranda 
(1822-1904)
Auguste Roquemont (?)
Óleo s/ tela
© Coleção particular de 
Joana Isabel de Lemos 
Magalhães da Mota van 
Zeller.

1 Peça em malha metálica que 
servia para ampliar a retaguar-
da da silhueta feminina, usada 
suspensa, ajustando à cintura e 
coberta pelo vestido feminino; 
esteve muito em voga no último 
quartel do séc. XIX. 

2 Artificio característico da 
retratística exímia do suíço Ro-
quemont. O pintor Augusto Ro-
quemont nasceu em Genebra a 
2 de junho de 1804. Adquiriu a 
sua formação artística em Itália 
e veio para Portugal em 1828. 
Notabilizou-se como pintor 
de retrato e exerceu especial 
influência no meio artístico 
do Porto, cidade onde passou 
os últimos anos da sua vida e 
onde veio a falecer, em 1852. 

3 Em conversa com a S.ª D.ª 
Rita van Zeller fomos informa-
dos terem sido 6 os filhos do 
casal “Moura de Miranda” tendo 
sobrevivido 3 descendentes, de 
entre eles a Rita de Moura de 
Miranda. 

4 Inventariado no SIPA 
com Número IPA Antigo: 
PT011306090003. A Quinta 
do Mosteiro de S. Salvador de 
Moreira está situada na Maia 
na Rua Conselheiro Luís de Ma-
galhães, mantendo atividade de 
turismo residencial e cultural.  
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Ruas que são gente5 serviu de título a edições 
municipais em Aveiro sobre a biografia de 
diversos aveirenses, as quais vieram a prelo 
durante a última década do séc. XX e inícios do 
séc. XXI. Contudo, a personalidade de Rita de 
Moura de Miranda não foi ainda afirmada pela 
designação toponímica em Aveiro. Fica aqui a 
lembrança, pois no caso de Rita de Moura de 
Miranda ficaria em relevo a memória que ela 
própria e a sua ilustre família simbolizaram no 
passado, e que também nutrem no nosso tempo, 
para Portugal. De confirmada inteligência, esta 
mulher, que para além de Aveiro é também uma 
mulher da Maia, nasceu no Porto, mas daí partiu 
desenvolvendo uma ação dinâmica na sociedade 
da época de novecentos, e mesmo depois de 
enviuvar não se resignou ao recato da sua 
existência. Rita de Moura Miranda fez revitalizar 
uma vivência cultural junto ao Mosteiro de S. 
Salvador de Moreira da Maia. Sobre uma faceta 
mais ou menos comum para a época, mas 
de certo modo ousada, menciona a sua neta, 
Joanna Ignez de Lemos Coelho de Magalhães6, 
em notas da sua lavra, o seguinte: 

“Profundamente crente e escrupulosamente 
cumpridora dos mandamentos da Lei de Deus 
e dos preceitos da Igreja, minha avó, D. Rita de 
Moura Miranda, educou na prática da religião 
os dois filhos que lhe ficaram, depois de quatro 
anos, apenas, de vida conjugal. Inteligente e 
culta, era uma senhora piedosa à maneira da 
quase totalidade das pessoas piedosas do seu 
tempo” (Magalhães, 1961:6). 

Ainda acerca da sua religiosidade, podemos 
destacar “a frequência quotidiana da Missa, 
o rezar o Terço e a “Coroa das Dores”, e o 
vivenciar do mês de maio, ou de Maria, com 
as empregadas, junto ao Oratório onde se 
encontrava, numa urna de mármore preto, 
o coração de seu marido, José Estevão” 
(Magalhães, 1961:6). Este detalhe de quem 
imagina perpetuar junto a si o coração do marido, 

sem aludirmos a qualquer tipo de adjetivação 
da nossa parte, dá-nos nota de uma mulher 
que recorre ao saber da ciência para manter in 
presentia o referente de vida, seu companheiro e 
por ventura, seu equilíbrio sentimental. Sabemos 
também ter sido iniciativa desta singular mulher 
a reconstrução do Palheiro de José Estevão na 
Costa Nova, que, nas palavras da sua bisneta,  
D. Joana Ignez de Magalhães “terá sido 
derrubado pela natureza bravia da zona”, mas 
perante a qual a sua bisaavó não se resignara 
e assumira uma atitude de revitalização e de 
reconstrução do emblemático local. Assim, 
recorda a bisneta ouvir o seu avô contar que as 
areias “teriam invadido todo o palheiro, quase o 
deitando abaixo”, pelo que a sua bisa-avó, D. Rita 
de Moura Miranda teria, em 1886, deitado abaixo 
o que restava, tendo ela erguido o novo palheiro 
“no mesmo local onde se encontrava o anterior” 
(Senos da Fonseca, 2007:3). É-nos referido na 
obra de Senos da Fonseca acerca do Palheiro 
de José Estevão na Costa Nova do Prado, ser 
o atual palheiro um outro, que não o de origem, 
assim reerguido junto à barra de Aveiro: 

“José Estêvão tinha predileção muito especial 
por esta praia onde vinha descansar de uma 
tumultuosa atividade parlamentar. Era no 
recolhimento do seu quarto que sentia entrar a 
brisa fresca do Norte e lhe chegava o sussurro 
do mar que rebentava e espraiava de encontro as 
dunas da costa. (...). Era aqui que José Estêvão 
aquietava o seu temperamento e o seu feitio 
combativo, o credo da sua fé, e repousava a sua 
brava condição de soldado da liberdade (...). Ora 
este José Estêvão passava aqui, na Costa-Nova, 
regularmente, largas temporadas na companhia de 
sua esposa, D. Rita Moura de Miranda, para quem 
teria comprado (1840) o palheiro que fora pertença 
do comerciante Manuel Marinho, mercantil da 
sardinha” (Senos da Fonseca, 2009:67). 

2. Terraço do Palheiro da 
Costa Nova do Prado, no 
Verão de 1903 
Da esquerda para a direita 
estão Margarida de Lemos 
Coelho de Magalhães, e 
a Maria José de Lemos 
Coelho de Magalhães (da 
Mota), que era a neta mais 
nova, a preceptora Mlle. 
Eugénie Müller, e Rita de 
Moura de Miranda com o 
filho, Luís de Magalhães. 
Imagem cedida pela 
trisneta, Rita van Zeller. 

5 Livro editado pela Câmara 
Municipal de Aveiro da autoria 
de Fausto Ferreira, Gabriela 
Amorim Faria e Carlos Campos 
no qual são apresentadas as 
biografias de algumas das 
personagens que dão nome às 
Ruas de Aveiro, e que materia-
lizou um conjunto de emissões 
de Rádio concebidas sobre esta 
temática.

6 Referimo-nos à filha de Luís 
de Magalhães e de Maria da 
Conceição de Lemos Pereira 
de Lacerda, tendo os pais 
de Joanna Ignez casado em 
fevereiro de 1884.
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Na senda deste facto, assenta o costume que a 
viúva de José Estevão sustentava de deslocar-se 
com os seus filhos e permanecerem três meses 
na praia “nessa interessante casita de madeira, 
de que os gostos e o arranjo caseiro da Mãe 
tinham feito um home7 modesto”, palavras de 
Luís de Magalhães e que Senos também nos 
lembra (Senos da Fonseca, 2007:3). 
O Palheiro de José Estevão é ainda hoje 
uma marca evidente do tempo histórico, 
evocativo da memória coletiva que em 
Aveiro se liga ao parlamentar português José 
Estevão (1809-1862) que, influentemente e 
esclarecidamente compaginou Aveiro nas 
linhas do desenvolvimento sociocultural, político 
e económico de novecentos, com especial 
destaque para a defesa da passagem da linha 
férrea do Norte por Aveiro, em 18368  
(Carvalho, 1992:17-33). 
Retomando a narrativa histórica e biográfica 
que nos liga a Rita Moura de Miranda, e ainda a 
relativa ao Mosteiro de S. Salvador de Moreira, 
cumpre dizer que este foi fundado pela Ordem 
dos Cónegos Regrantes de Sto. Agostinho, 
constando agregadas a este Cenóbio um 
conjunto de referências milenares que remontam 
ao ano de 1862. O Mosteiro de S. Salvador foi 
inicialmente "misto", isto é, albergou até ao 
século XII (c. 1162) frades e freiras, tendo sido 
as freiras transferidas neste mesmo ano para 
o Convento de S. Cristóvão, em Rio Tinto. Nos 
finais do século XVI, encontrando-se o Mosteiro 
primitivo já muito degradado, deu-se início à 
construção dos edifícios mais recentes, os 
quais correspondem ao conjunto edificado da 
Igreja de S. Salvador de Moreira e da Casa da 
Quinta do Mosteiro9. Os trabalhos de adaptação 
às novas funções dar-se-iam por terminados 
em 1622. O Mosteiro com a sua quinta foram, 
entretanto, vendidos a Domingos Leonardo 
Farinha, de Moreira, em 1772. No entanto, os 
respetivos religiosos, que eram no século XVIII 
os cónegos de Mafra, não demoraram em 
fazer a sua recuperação. Após a extinção das 

Ordens religiosas em 1834, e com a expulsão 
de todas as Ordens das suas terras e posições 
e subsequente incorporação do património 
na Fazenda Pública, são os bens da Igreja 
desamortizados e passam para a posse do 
Estado, tendo sido realizadas as primeiras 
vendas públicas já em finais do século XIX, 
e inícios do século XX. A Casa e a Quinta do 
Mosteiro foram, por estas razões, separadas da 
Igreja, convertendo-se o templo, nos nossos dias, 
na Igreja Paroquial de Moreira da Maia. A Casa 
e a Quinta do Mosteiro foram vendidas à família 
do Desembargador Vieira de Castro, para sua 
residência. A viúva do Desembargador decide 
vender a Casa e a Quinta do Mosteiro, quarenta 
anos mais tarde, já em 1874, a Rita Moura de 
Miranda de Magalhães, então viúva do tribuno 
liberal, José Estevão Coelho de Magalhães. Seu 
filho, o Conselheiro Luís de Magalhães, estadista 
e um dos intelectuais da "geração de 70", viria 
a estabelecer nesta casa e respetiva Quinta do 
Mosteiro a sua residência, durante os últimos 
anos do século XIX. Continuando a linha traçada 
pelos pais, o Conselheiro Luís de Magalhães 
traria a este espaço a dinâmica cultural, social 
e política caraterísticas dos tempos, e durante a 
sua vida muitos vultos da vida cultural e política 
portuguesa passariam pela Quinta do Mosteiro. 
Faremos ainda alusão relevada ao uso extensivo 
e sazonal, durante a época de Verão, do Palheiro 
de José Estevão na Costa-Nova-do-Prado. 
Desta passagem de literatos, políticos e 
influentes personagens pelo Palheiro de J. E. 
destacaremos uma figura maior da literatura 
Portuguesa, o escritor Eça de Queiroz, de quem 
temos um peculiar excerto redigido numa carta 
enviada a Oliveira Martins (1884) que aqui se 
transcreve:

3. Palheiro de José Estêvão 
na Costa-Nova-do-Prado, 
requalificado
Ílhavo, 2022
© Guilherme Rossa

7 Palavra de origem inglesa, 
cuja tradução significa o 
ambiente próprio de um lar, 
de uma casa ou de habitat 
singular e intimista.

8 A Regeneração coloca de novo 
José Estevão no Parlamento. 
É neste período que se bate 
pela construção do Liceu de 
Aveiro e pela passagem, nesta 
cidade, do caminho-de-ferro 
Lisboa-Porto.
José Estêvão exigia, em inter-
venções parlamentares, desde 
julho de 1853, a passagem 
da linha do caminho-de-ferro 
por Aveiro. José Estêvão, em 
manifesto de 1861, dirigido 
aos Srs. Eleitores do Círculo 
d'Aveiro, afirma a determinado 
passo: «Quanto a melhoramen-
tos locais nada posso prometer, 
e não vos tenho feito mais 
do que aquilo a que tendes 
direito... Não lesei nenhuma 
província do reino para benefi-
ciar a minha terra. O meu voto 
foi sempre pronto a favor de 
todos os progressos, qualquer 
que fosse a localidade do país 
que os reclamasse.» (Carvalho, 
1992:27-33)
9 Ver documentos relativos 
ao exercício da jurisdição, às 
igrejas e às propriedades do 
mosteiro no Arquivo Nacional 
da Torre do Tombo, com o códi-
go de referência Pt /tt /msm /a  
em https://digitarq.arquivos.pt/
details?id=1458715.
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“... Filho de Aveiro, educado na Costa Nova, quase 
peixe da ria, eu não preciso que mandem ao 
meu encontro caleches e barcaças. Eu sei ir por 
meu próprio pé ao velho e conhecido palheiro 
de José Estevão (...). Eça de Queiroz refere na 
mesma carta: “Apesar de ter retardado ontem o 
meu jantar até às nove horas da noite, não pude 
desbastar a minha montanha de prosa. Levar 
as provas para os areais da Costa Nova, não é 
prático – ó homem prático! Há lá decerto a brisa, 
a vaga, a duna, o infinito e a sardinha – coisas 
essenciais para a inspiração – mas falta-me essa 
outra condição suprema: um quarto isolado com 
uma mesa de pinho.” (Martins, 2005). 

Terá o escritor encontrado a ambicionada 
condição suprema do 'quarto isolado com uma 
mesa de pinho' em paisagem inspiradora, na já 
referida Quinta de Refaldes, do Mosteiro de  
S. Salvador? Acreditamos que sim, pois esta 
Quinta do Mosteiro será mesmo imortalizada por 
Eça de Queirós numa das "Cartas de Fradique 
Mendes", sob o nome de "Quinta de Refaldes". 
Agregamos a estes lugares da família de  
Rita Moura de Miranda nomes e vivências, 
gerações e ambientes críticos e ativos. Contudo, 
a verdade é que a atmosfera da Casa e da 
Quinta do Mosteiro da Maia são hoje ainda 
uma evocação das histórias vividas naquele 
património integrado. Mantém-se esta Quinta do 
Mosteiro na propriedade dos seus descendentes, 
e para sua manutenção e guarda foram 
instalados serviços de marketing sociocultural 
que preservam a memória do lugar e a vida 
social que esta sempre ancorou ao longo  
dos tempos, fundada pela sua mentora,  
Rita Moura de Miranda.

4. Palheiro de José Estêvão 
inserido na envolvente 
Acesso a nascente; cancela 
de madeira e murete de 
alvenaria com identificação 
Costa-Nova-do-Prado, 2022
©Guilherme Rossa.
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universidade 
de aveiro 

evocando cinco 
décadas da sua 

evolução

The construction of the University of Aveiro 
in the course of its five decades of life 
allows individualizing different aspects of its 
organizational, scientific, pedagogical and heritage 
evolution, fundamentally marked by autonomy and 
unity, differentiation and diversity. In this domain, 
the architectural multiversity of its urban campus 
constitutes a considerable heritage value, as it 
contains works by several representative authors 
of contemporary Portuguese architecture.

JORGE CARVALHO 
ARROTEIA

Universidade de Aveiro
arroteia@ua.pt

A construção da Universidade de Aveiro no 
decurso das cinco décadas de vida permite 
individualizar aspetos distintos da sua evolução 
organizacional, científica, pedagógica e 
patrimonial marcada, fundamentalmente, pela 
autonomia e unidade, diferenciação e diversidade. 
Neste domínio a multiversidade arquitetónica 
do seu campus urbano configura um valor 
patrimonial considerável pois dele constam 
obras de diversos autores representativos da 
arquitetura portuguesa contemporânea.
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A edição de mais um volume dos “Cadernos 
de Cultura: História & Património de Aveiro” 
especialmente orientado para a construção 
do conhecimento em Aveiro e na sua região 
permite evidenciar a importância da Universidade 
de Aveiro (UA) neste domínio e enumerar 
alguns dos traços da sua identidade e valor 
cultural, científico e patrimonial. O meio 
século da sua instalação, a celebrar no ano 
de 2023, fica assinalado pela sua evolução, 
crescimento organizacional e largo contributo ao 
desenvolvimento humano e regional da cidade e 
do território circundante, com reflexos imediatos 
na sociedade do antigo Distrito de Aveiro, da 
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro 
(C.I.R.A.), do concelho e da cidade.
Acolhendo alunos de diversas partes do país 
e do estrangeiro, em cursos normais e em 
programas de mobilidade, participando em 
atividades diversas - a nível nacional, europeu e 
internacional – do corpo docente, das unidades 
de investigação e laboratórios associados, a UA 
integra, como membro fundador, o Consórcio 
Europeu das Universidades Inovadoras (E.C.I.U.) 
o que lhe permite alargar a sua ação e partilha 
de conhecimento com outras entidades da 
mesma natureza. Dela beneficia não só a sua 
comunidade académica e científica, como 
a cidade e a região onde se insere a rede de 

estabelecimentos que hoje fazem parte da 
Universidade de Aveiro, “instituição de ensino 
superior pública de natureza fundacional (…)”  
(Art. 1º do Decreto-Lei nº 97/2009, de 27 de Abril).
Deste breve apontamento sobre a evolução da 
UA durante as cinco décadas da sua linha de 
vida fazem parte estas notas que se combinam 
na evocação da unidade matricial e organização 
presente; na diferenciação do conhecimento e 
formativo que acompanha o crescimento material 
e populacional da UA; na ideia de multiversidade 
dos Campi urbanos, em particular do campus 
edificado de Santiago que expressa a presença e 
obra de vários arquitetos portugueses e a ligação 
entre as diversas unidades de ensino, investigação 
e de serviços em torno da praça central e do 
claustro desenhado pelo Arquiteto Nuno Portas.
Esta perspetiva de análise não permite 
um enquadramento teórico substantivo, 
desenvolvido por outros autores, mas sim 
a evocação dos traços de uma memória 
científica, cultural e patrimonial que se tem 
vindo a consolidar na borda poente da cidade, 
nos antigos campos agrícolas de Santiago, 
conhecidos pela sua riqueza hortícola e 
cerealífera, por algumas salinas – hoje 
recuperadas pela própria instituição universitária 
– e vestígios de um pequeno povoado, com a sua 
capela e lembranças de moradores mais antigos. 

INTRODUÇÃO
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Na preparação deste texto recorremos a fontes 
diversas de natureza teórica relacionadas com 
a criação Universidade de Aveiro: a mais antiga 
(Gaspar, 1999) procede ao enquadramento da 
sua criação no panorama nacional, na “risível 
utopia” da instalação do ensino universitário 
nesta cidade, na evocação das personalidades 
que para isso contribuíram, na visão 
aprofundada de um autor que o Reitor, Júlio 
Pedrosa, apresenta como “atento observador 
da vida cultural da região onde nasceu e vive”. 
A construção da memória desta instituição, 
assente “numa genuína investigação documental” 
e de “forma verdadeiramente científica” como 
assinala a autora de um outro estudo sobre a 
História da Universidade de Aveiro (Amorim, 
2001), procede ao levantamento da instalação e 
desenvolvimento desta universidade num volume 
estruturado em três partes sequenciais: Criar 
raízes; Cultura, Universidade e Sociedade; Fazer 
Memória. Só assim se vai construindo a História. 
Noutra perspetiva a análise dos contextos 
de criação e evolução da UA no decurso das 
primeiras quatro décadas de vida serve de tema 
ao trabalho de Arroteia (2014) que realça traços 
da sua evolução física, humana e organizacional 
bem como do contributo ao desenvolvimento 
garantido por esta instituição. Em “apontamento 
pessoal, de cariz organizacional” o mesmo autor 

(Arroteia, 2020) debruça-se sobre a organização 
universitária onde trabalhou, evocando 
diversas fases da sua evolução e crescimento 
relacionadas com a identidade, autonomia e 
regulação, diferenciação e ação da UA. Outras 
fontes complementares, para além das de 
natureza legislativa inscritas no próprio texto, são 
apresentadas na bibliografia.

1. UA – Vista da 
Praça Central e do 
Jardim-Alameda
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maior atenção para com o ambiente externo e 
relevância do “stakeholder management” pode 
aplicar-se à fase seguinte de consolidação e 
desenvolvimento da UA que conferiu maior 
atenção aos efeitos do seu desenvolvimento 
interno e relação com os parceiros externos. 
Esta tem sido a marca da UA que tem vindo a 
adaptar a sua estrutura matricial dando maior 
atenção ao ambiente externo, à sociedade e 
aos seus “corpos coletivos”, à complexidade 
resultante das alterações do seu modelo 
orgânico (Perrow 1972, Coleman 1974). Tal 
tem permitido o seu crescimento e evolução, 
melhorando a capacidade de resposta à 
evolução e mudança da sociedade, às relações 
sociais, à ordem e controle social (Javeau, 
1994) que implicam alterações do modelo de 
governação, da ação recíproca e da interação 
desta organização universitária com os sistemas 
sociais, nacional e europeu, que a acolhem. 
Recapitulamos algumas fases da sua evolução:

Tal como outra organização social, entendida 
como um “tipo de articulação das partes, dos 
elementos (dos órgãos), de maneira a permitir 
o bom funcionamento do conjunto” (Birou, 
1973, p. 288), a longevidade da UA tem sido 
acompanhada do aprofundamento de uma 
consciência comum e solidariedade entre os 
seus membros, uma articulação entre órgãos, 
uma integração no seu ambiente ou comunidade 
e lideranças conscientes da conciliação dos 
interesses da academia e os stakeholders na 
sua relação com a mudança permanente da 
sociedade. Nestas circunstâncias evocamos 
dois períodos distintos na construção da unidade 
matricial da UA ao longo deste meio século da 
sua instalação: 
- O que se identifica com a centralização do 
poder e dependência do Ministério da tutela, 
entre a sua instalação e a publicação da lei 
de Autonomia Universitária de 1988 (Lei nº 
108/88, de 24 de setembro). No início do seu 
lançamento o modelo matricial identificado com 
a estrutura interna e relações com o ambiente 
associavam-se num “sistema fechado” (Taylor 
1911, Fayol 1949), que procurando manter a 
interdependência e equilíbrio dos elementos e as 
relações com o exterior, era pouco significativo 
devido à forte dependência do poder central 
representado pelo Ministério da Educação ou já 
com outras designações que foi tomando depois 
da instauração do regime democrático, em 1974.
- O período inicial de instalação termina com 
a homologação e publicação dos Estatutos 
- Despacho Normativo nº 52/89, de 21 de 
Junho. Alterações posteriores ao abrigo da 
sua autonomia confirmam esta organização 
universitária como um “sistema social”, aberto, 
dotado de maior dinâmica do seu governo, 
liberdade de decisão, conhecimento, culturas 
(Weber 1947) e, como tal, exigindo uma 
análise aprofundada por parte das ciências 
sociais. A evolução e crescente complexidade 
das organizações sociais que serviu de tema 
ao estudo de Freeman (1984) reclamando 

Construção da 
matriz organizacional
2. Campus de Santiago 
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A

A Universidade de Aveiro (UA) foi criada pelo 
Decreto-Lei 402/73, no âmbito da reforma do 
sistema educativo levada a cabo pelo então 
Ministro da Educação Nacional, Professor 
Veiga Simão (Lei nº 5/73, de 25 de julho). 
Dos princípios fundamentais dessa reforma 
salientamos a Base I: “A educação nacional visa a 
formação integral dos Portugueses, preparando-
os, pela valorização das faculdades espirituais 
e físicas, para o cumprimento dos seus deveres 
morais e cívicos e a realização das finalidades 
da vida”. Por sua vez a Base II determina: “a) 
Assegurar a todos os Portugueses o direito à 
educação, mediante o acesso aos vários graus 
de ensino e aos bens da cultura (…) e a sua 
obrigatoriedade (…)”. Debruçando-se sobre a 
estrutura do sistema educativo (Capítulo II), 
refere-se ao ensino superior (Base XIII) nos seus 
objetivos e estabelecimentos de ensino, onde se 
incluem (Base XIII. 3): Universidades, Institutos 
Politécnicos, Escolas Normais Superiores e 
outros estabelecimentos equiparados.
Na sequência desta Lei o Decreto-Lei nº 402/73, 
de 11 de Agosto, atendendo (Preâmbulo) 
“à necessidade de assegurar o desenvolvimento 
social e económico do País, que exige um número 
cada vez mais elevado de cientistas, técnicos e 
administradores de formação superior, dotados de 
capacidade crítica e inovadora”, procede à criação 
de uma nova rede de estabelecimentos de ensino, 
inserindo esta medida (loc. cit.) “no contexto natural 
da expansão do ensino e do desenvolvimento da 
sociedade portuguesa”. Sobre as Universidades 
determina (Art. 3º): “1. As Universidades são 
instituições pluridisciplinares que procuram 
assegurar a convergência dos diversos ramos do 
saber e às quais compete especialmente ministrar 
o ensino superior de curta e longa duração e de pós-
graduação, promover a investigação fundamental e 
aplicada nas diferentes disciplinas científicas e em 
áreas interdisciplinares e, no âmbito da sua missão 
de serviço à comunidade, considerar o estudo da 
cultura portuguesa. (…)”. Este é o documento de 
criação da Universidade de Aveiro, Universidade 
Nova de Lisboa, Universidade do Minho e Instituto 
Universitário de Évora que em 1979 assumiu 
natureza universitária.
A tomada de posse da comissão Instaladora, 
presidida pelo Professor Doutor Victor Gil, da 
Universidade de Coimbra, tem lugar em 15 de 
dezembro de 1973 numa cerimónia presidida 
pelo citado Ministro da Educação Nacional 
(Junta Distrital de Aveiro, 1973) que recordando 
os princípios estabelecidos na Lei de reforma do 
sistema educativo, realça no seu discurso oficial 
ser a educação: 
- “(…) direito de todos e de cada um mediante o 
acesso aos vários graus de ensino(…); (…) dever 
do Estado ao proporcionar uma cultura básica 
generalizada, correspondente a oito anos de 
escolaridade gratuita (…); (…) dever do Estado 
ao servir de garantia de liberdade de aprender, 
de ensinar, de criar escolas, ao dar franco apoio 
às iniciativas privadas e ao ser responsável 
pela criação e aperfeiçoamento das estruturas 
humanas e materiais de natureza escolar e cultural 
necessárias ao homem e ao desenvolvimento social 
e económico”. Nesta conformidade indica que (loc. 
cit.) “Os estudos realizados demonstraram de forma 
clara e inequívoca a justeza da criação de uma 
universidade nesta região, em virtude do potencial 

da sua população, do seu enquadramento social, 
económico e tecnológico no contexto nacional, 
de uma excelente rede de comunicações, de 
perspetivas aliciantes de vida cultural, de um 
acolhedor ambiente residencial e, ao mesmo 
tempo, da existência de razoáveis indicadores de 
vida profissional. (…)”. 
Mais ainda, ao criar a UA pede aos seus obreiros, 
“a todas as entidades públicas e privadas que 
cooperam nesta obra singular eu lhes peço que 
façam da Universidade de Aveiro um organismo 
de trabalho activo, um modelo de atualização 
permanente do saber e de harmoniosa 
participação de todos os elementos estruturais 
nos seus órgãos de Governo, uma instituição 
de serviço público com direitos de continuado 
progresso e de plena capacidade de organização 
e de gestão administrativa, financeira, pedagógica 
e científica (…)”.
Nas palavras do seu Reitor, este afirma o seu 
desejo de “Construir uma Universidade. E não 
apenas uma Nova Universidade mas, na medida 
possível, uma Universidade Nova. E aqui se 
detém grande parte da responsabilidade. (…)”, 
apontando, especificamente, a “(…) autonomia 
administrativa e financeira concedida às Novas 
Universidades no seu período de instalação”.
A evolução política do país nos anos seguintes à 
sua instalação leva a que, em 1979, o Decreto-Lei 
nº 498-D/79, de 21 de Dezembro (Preâmbulo), 
reconhecendo “Um conjunto de dificuldades de 
vária ordem, de que convirá realçar as restrições 
orçamentais, não permitiu que nos prazos fixados 
no referido diploma legal fosse possível atingir-
se a desejada estabilidade institucional”, tenha 
determinado:
- O anúncio do fim do regime de instalação,  
“que poderá ter a duração máxima de oito anos”  
(Art. 1º), confirmado pelo Decreto-Lei no 35/82, de  
4 de Fevereiro;
- A constituição do Conselho Científico e do 
Conselho Pedagógico, elaboração dos respetivos 
regulamentos internos e posterior aprovação dos 
Estatutos orgânicos da Universidade de Aveiro 
(Portaria 382/82, de 27 de Março) que confere a 
esta instituição autonomia administrativa, científica 
e pedagógica.

1 Identidade da UA https://www.
ua.pt/pt/identidade-ua 7JUN22
 
2 Despacho normativo nº 
1-C/2017 de 24 de Abril de 
2017 - Anexo



CM AVEIRO 63

B

Como assinalado, ao abrigo da legislação de 1988 
foi desencadeado o processo de elaboração dos 
Estatutos da Universidade de Aveiro, aprovados pelo 
Despacho Normativo nº 52/89, de 21 de Junho e 
sujeitos a revisões ulteriores realizadas ao abrigo da 
sua autonomia. Regista este documento (Art. 2º-1) 
que a Universidade de Aveiro é “uma pessoa coletiva 
de direito público dotada de autonomia estatutária, 
científica, pedagógica, administrativa, financeira e 
disciplinar”, conferindo-lhe (Art. 2º - 2,3) capacidade 
para realizar “ações com outras entidades públicas ou 
privadas, nacionais ou estrangeiras, nomeadamente 
participando ou criando associações com ou sem 
fins lucrativos, tendo como limite as finalidades 
e interesses da Universidade” ao abrigo dos 
Estatutos e da respetiva Lei de Autonomia.
No decurso deste ciclo de vida da instituição 
universitária este documento foi sucessivamente 
alterado:
- Despacho Normativo nº 51/97, de 21 de Agosto 
(Art. 5º – 3), o qual “Ao abrigo da Lei de Bases 
do Sistema Educativo e à luz dos seus princípios 
enformadores, poderão ser criadas ou integradas 
na Universidade escolas superiores de ensino 
politécnico, que constituirão de pleno direito 
unidades orgânicas com estatuto equivalente ao 
dos departamentos (…)”; 
- Decreto-Lei nº 97/2009, de 27 de Abril (Art. 1º; “1 – 
É instituída pelo Estado uma fundação pública com 
regime de direito privado denominada Universidade 
de Aveiro. 2 – A Universidade de Aveiro resulta 
da transformação da Universidade de Aveiro em 
fundação pública com regime de direito privado (…)”.
A fundação é administrada por um Conselho de 
Curadores, “composto por cinco personalidades 
de elevado mérito e experiência profissional 
reconhecidos como especialmente relevantes. 
Os curadores são nomeados pelo Governo sob 
proposta da Universidade de Aveiro.” Entre as 
competências deste conselho contam-se a 
aprovação dos estatutos, homologar as decisões 
do Conselho Geral nomeadamente no que diz 
respeito à designação e destituição do Reitor, 
nomear e destituir o conselho de gestão.
- Despacho Normativo nº 18-A/2009, de 14 de 
Maio: outorga os Estatutos da Universidade 
de Aveiro (Art. 1º): “ao abrigo das prerrogativas 
autonómicas de definição das normas fundamentais 
da respetiva organização e autogoverno, nos 
termos constitucionais e legais pertinentes e 
designadamente no cumprimento do dever da sua 
conformação ao Regime Jurídico das Instituições 
de Ensino Superior, doravante designado RJIES, 
aprovado pela Lei 62/2007, de 10 de Setembro. (…)”.
- Despacho Normativo nº 23/2012, de 26 de 
Outubro, homologa a 1ª alteração dos Estatutos da 
Universidade de Aveiro, alterando a composição do 
Conselho Científico.
- Despacho Normativo nº 1-C/2017, de 24 de Abril, 
homologa a alteração dos Estatutos da Universidade 
de Aveiro com a criação de novos órgãos e 
estruturas, definição de princípios, fontes normativas 
e simbologia. 
Assim: 
i) No que respeita aos princípios (Art. 3º), a unidade 
“funda-se na liberdade académica ínsita ao direito 
fundamental de aprender e ensinar e na liberdade 
e pluralidade de opinião, regendo a sua atuação 
pelos princípios estruturantes da democraticidade 
e participatividade de toda a comunidade na vida 
universitária e pelo absoluto respeito dos valores da 
dignidade e igualdade da pessoa humana”. 

ii) A estrutura orgânica (Art. 8º) assenta em: 
“a) Unidades orgânicas de ensino e investigação; 
b) Unidades transversais de ensino e ou de 
ensino e investigação; c) Unidades básicas e ou 
transversais de investigação; d) Serviços e outras 
unidades executivas”.
iii) Na sua organização interna (Ar. 12º) “1-A 
Universidade é dotada de órgãos comuns, de 
governo e de gestão global das funções científicas 
e pedagógicas, e de órgãos a nível das unidades 
e demais estruturas orgânicas (…)”, ficando 
estabelecidos (Art. 16º):
“1 — São órgãos de governo da Universidade: a) 
Conselho Geral; b) Reitor; c) Conselho de Gestão. 
2 — São órgãos de gestão científica e pedagógica, 
únicos a nível da Universidade: a) Conselho 
Científico; b) Conselho Pedagógico. 
3 — São órgãos consultivos da Universidade: 
a) Conselho para a Cooperação; b) Conselho de 
Ética e Deontologia; c) Comissão Disciplinar. 
4 — O Provedor do Estudante”.
A gestão patrimonial e financeira é controlada 
pelo Fiscal Único.
O edifício organizacional desta entidade  
integra ainda:
- Unidades transversais de ensino e/ou de ensino 
e investigação, a Escola Doutoral (Art. 41º) “é a 
unidade transversal de ensino e investigação que 
assume a coordenação das atividades de ensino 
e investigação da Universidade a nível do terceiro 
ciclo, interna e externamente, nos termos a seguir 
previstos, competindo-lhe ainda nesse âmbito 
emitir pareceres e formular propostas perante os 
órgãos competentes (…)”. 
- Serviços e outras unidades executivas (Art. 45º), 
entendidas como “estruturas de apoio às funções 
e atividades da Universidade e seus órgãos”, 
organizados (Art. 46º), “hierarquicamente sob a 
direção global do Administrador da Universidade, 
a quem reportam funcionalmente e de quem 
dependem todos os titulares de cargos dirigentes, de 
chefia e de coordenação de nível não-académico”. 
- Com regime específico e em estreita colaboração 
com o Reitor (Art. 48º), os Serviços de Ação Social 
desempenham um leque alargado de funções 
relacionados com a alimentação, alojamento, 
ação social, atividades desportivas, culturais 
e outras, de interesse para a comunidade 
académica estudantil. 
Considera-se, finalmente, o símbolo da UA como 
expressão da sua unidade e identidade (UA)1, a 
sua imagem de marca2, “um dos seus maiores 
patrimónios, sendo por ela, e pelo conjunto de 
elementos que a formam, explícitos ou implícitos, 
que a marca é imediatamente reconhecida.” A 
este respeito, importa assinalar (loc. cit.):
- “Criada em 1976 pelo arquiteto Firmino Trabulo, 
a assinatura original da Universidade de Aveiro 
incorpora vários símbolos (um grifo, um livro, 
a esfera armilar, e as palavras gregas ‘theoria’, 
‘poiesis’, ‘praxis’) que personificam a importância 
que a Universidade de Aveiro tem atribuído, desde 
a sua fundação, à ligação à região; à defesa da 
sabedoria, nas vertentes ensino e investigação; 
à universalidade do saber; e às várias dimensões 
da criação e investigação teórica, tecnológica, 
artística e humanística.
-Redesenhada em 2003, pelo designer Francisco 
Providência, a atual assinatura gráfica da 
Universidade de Aveiro resulta da consolidação do 
perfil do conjunto desses símbolos, atribuindo ao 
todo uma unidade gráfica evidente e robusta.”

3. Logotipo da UA
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O ciclo de vida desta instituição universitária 
fica marcado por um conjunto de alterações da 
matriz organizacional, estatutos e regulamentos; 
pela evolução da sua população docente, 
discente, administrativa e científica; pela fixação 
do campus universitário Santiago e posterior 
alargamento do Campi universitário na própria 
cidade à Agra do Crasto e a outras localidades 
próximas. Ao tempo da sua instalação regista 
L. Serrano (UA, 1994): “(…) Aveiro era ainda uma 
cidade tipicamente provinciana, conquanto 
simpática, com o seu casario heteróclito 
envolvido por uma série de quintas, dentro do 
seu espaço urbano. Aqui e ali uma nora, poços, 
campos cultivados, uma dúzia de ovelhas, vacas, 
completavam o quadro onde o espaço rural e 
espaço urbano coexistiam sem contradições 
aparentes”. 
A instalação da UA abala toda esta pacatez. 
A instalação do Pavilhão I nos terrenos de 
Santiago são acompanhados da chegada 
de muitos forasteiros à cidade do Vouga: 
professores e funcionários, muitos deles vindos 
do Ultramar, alunos e outros acompanham 
a criação da nova Universidade e assistem 
ao crescimento da organização universitária, 
dos seus cursos, departamentos e serviços. 
O alargamento crescente do Campus anuncia 
novos desafios e confirma a dinâmica que se 
instala no seio da novel comunidade académica 
de Aveiro com forte ligação de alguns dos seus 
cursos à ria e ao meio industrial envolvente. 
De acordo com o pensamento de Mair e 
Seelos (2021) tal corresponde a uma resposta 
da nova Universidade que à semelhança de 
outras organizações sociais demonstra “their 
ambitions from solving social problems to 
changing entire social systems (…) an effort by 
organizations to alter the conditions that generate 
the characteristics of social problems and their 
dynamics of change (…)”. 
As necessárias alterações estatutárias que 
foi introduzindo e a alteração da natureza 
da organização na sua passagem ao regime 

Diferenciação 
do conhecimento

fundacional procura responder à mudança 
e a novos contextos societais através da 
diferenciação de estruturas, programas, oferta 
formativa e estabelecimentos. Por esta via a 
UA atende às novas solicitações da política 
educativa assentes na democratização do 
ensino, alargamento da escolaridade obrigatória, 
procura social do ensino superior e criação de 
oportunidades para prosseguimento de estudos 
pós-secundários ao maior número de alunos. 
Nesta sequência a formação pós-secundária não 
superior ou já de natureza terciária, prossegue 
os esforços do desenvolvimento humano e 
pessoal, de promoção da justiça social, igualdade 
de oportunidades e mobilidade social através 
da oferta formativa especializada em diversos 
domínios por meio de uma rede alargada. 
O exemplo da UA mostra como as políticas 
educativas conseguem reagir através de 
mecanismos de diferenciação dos sistemas de 
ensino, na perspetiva apontada por van Vught 
(2007, p. 2), “as a process in which new entities 
emerge in a system”, num processo dinâmico, 
aberto às manifestações do ambiente externo 
e funcionando, no caso do ensino superior 
(op. cit., p. 8 e ss), “as a system consisting of 
individual higher education organisations (being 
the components – or subsystems – of the higher 
education system) embedded in an environment 
which includes the social, political and economic 
conditions within which the higher education 
organisations need to operate.” Os pressupostos 
desta ação, discriminados pelo autor (loc. cit.), 
reforçam a ideia e situação real da Universidade 
como organização, na sua interação com o meio, 
necessidade de recursos, capacidade de reação 
e afirmação perante o que o autor (op. cit., p. 7) 
considera “(…) an outcome of three related forces: 
the increasing variety of the student population, 
the growth of the labour market for academic 
graduates and the emergence and growth of new 
disciplines.” Sintetizando esta noção, Huisman 
(1995, p. 8), apresenta a diferenciação como 
“a process indicating an increase of the number 

3 UA – Estudar https://www.
ua.pt/pt/tipo-curso 10JUN22
 
4 UA-Certificação SIGQ_UA 
https://www.ua.pt/pt/sigq/
page/22111 8JUN22
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4. Oferta formativa da UA 
na região de Aveiro (2022)
Fonte: UA

5. Organização interdisci-
plinar da UA (2022)
Fonte: UA

of entities; a process in which a specific entity 
emerges (in a larger unit)”, a UA no seu conjunto.
A diversidade da formação oferecida nos 
Campi da UA, na multiplicidade dos seus 
Departamentos e Escolas, da investigação 
realizada no seio dos departamentos ou em 
unidades de natureza pluri-departamental, da 
origem de parceiros e dos resultados. Nesta 
situação o universo UA oferece dois grandes 
tipos de formação3: 
- Cursos conferentes a grau, universitário e 
politécnico
- Cursos não conferentes a grau
As alterações recentes dos Estatutos da UA 
assim o procura; os resultados das avaliações 
institucionais a que se tem submetido o confirma 
(UA-Certificação SIGQ_UA)4. O crescimento da 
UA está plasmada na configuração matricial 
reconhecida na última alteração dos Estatutos 
da UA - Despacho normativo nº 1-C/2017, de 24 
de Abril de 2017 - que transmite a diversidade 
académica e territorial da UA, representada nas 
unidades orgânicas de ensino e de investigação 
(Art. 35º): 
- Dezasseis departamentos universitários nas áreas: 
- Engenharia: Eletrónica, Telecomunicações e 
Informática; Ambiente e Ordenamento; Materiais 
e Cerâmica; Mecânica, Civil 
- Artes e Humanidades: Línguas e Culturas; 
Comunicação e Arte; Educação e Psicologia
- Ciências: Química; Matemática; Geociências; 
Física; Biologia
- Ciências Sociais: Ciências Sociais, Políticas 
e do Território; Economia, Gestão, Engenharia 
Industrial e Turismo 
- Saúde: Ciências Médicas
Quatro escolas politécnicas, a saber: 
a) Escola Superior de Design, Gestão e 
Tecnologia de Produção Aveiro -Norte; 
b) Escola Superior de Saúde de Aveiro; 
c) Escola Superior de Tecnologia e Gestão de 
Águeda; 
d) Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração da Universidade de Aveiro. 

Com estas unidades articulam-se as Unidades de 
Investigação (Art. 43º), “adstritas a uma unidade 
orgânica de ensino e investigação, da qual em 
decorrência se consideram integrantes.” Por outro 
lado, a diferente designação das Escolas de 
ensino Politécnico e a sua localização territorial 
na área do antigo Distrito de Aveiro permite 
entender a diversidade de formações e de 
iniciativas aí desenvolvidas. 
A territorialização da formação (Arroteia, 2014) e 
das atividades de investigação estão a alimentar 
processos de mudança social baseados na 
democratização do ensino e transferência do 
conhecimento e inovação técnica e empresarial, 
que se expande do centro para a periferia da sede 
da instituição universitária num processo que tende 
a reforçar a unidade e os resultados da organização 
e do subsistema universitário aveirense. Tal permite 
observar a importância desta entidade (Meadows, 
2009, p. 11) não só como “an interconnected set 
of elements that is coherently organized in a way 
that achieves something (…)” mas reforçando a sua 
ação, mais do que a simples soma das suas partes, 
componentes, estruturas (op. cit., p. 12):  
“It may exhibit adaptive, dynamic, goal-seeking, self-
preserving, and sometimes evolutionary behavior.” 
De acordo com esta autora e referindo-se ao  
sistema universitário, considera (op. cit., p. 14)  
“In the university system, interconnections include 
the standards for admission, the requirements 
for degrees, the examinations and grades, the 
budgets and money flows, the gossip, and most 
important, the communication of knowledge that is, 
presumably, the purpose of the whole system.”. Estes 
são aspetos considerados na estrutura e hierarquia 
da organização, funcionamento e resiliência desta 
entidade que tende a desenvolver as suas atividades 
e iniciativas num “equilíbrio dinâmico” (op. cit., p. 50), 
plasmado nos resultados académicos e científicos 
bem como nas relações com a sociedade. 
Não sendo ora possível aprofundar este assunto 
alertamos, no entanto, para a contingência das 
relações humanas e grupos de poder, para a 
emergência de “relações não lineares” (Meadows, 
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As notas anteriores assinalam alguns traços 
a considerar na evolução e crescimento da 
UA ao longo destas cinco décadas de vida 
promovendo a sua imagem e resultados. 
Contudo a complexidade da sociedade atual e a 
turbulência e incerteza dos nossos dias alertam-
nos para a necessidade de atender ao imprevisto 
e às dinâmicas do comportamento humano no 
seio das organizações sociais e universitárias, 
também elas consideradas como “a big black 
box” (Boulding, 1963). Seguindo o pensamento de 
Hofstede et alii (2010) verificamos que existem 
situações distintas do mesmo universo expressas 
na noção de multiversidade e nas abordagens 
que a mesma pode sugerir: a continuidade da 
organização universitária e a sua evolução. 
Tal como assinala Lee (s/d), a Universidade,  
“The social organization of a group is influenced 
by culture and other factors”, carece de liderança 
(loc. cit.): “Leaders are individuals who have 
followers, a constituency, or simply a group of 
people whom they can influence”, que promovam 
a construção da comunidade académica (loc. 
cit.): “A community builder needs to know who 
the leaders are in a group in order to get support 
for his community building work”. Serve esta 
referência para nos introduzir no tema da 
multiversidade, não só no sentido usado por 
Kerr (2001) relacionado com a democratização 
e pluralismo da população escolar, a diversidade 
do meio social envolvente, a variedade de 
interesses - que se traduzem no interior da 
própria organização universitária e a evolução 
da sociedade no seu conjunto – como no 
domínio do património urbano. Referindo-se aos 
anos trinta do século passado, Kerr (2001, p. 7) 
transcreve uma ideia que prossegue nos dias de 
hoje: “Universites have profondly – and commonly 
in the direction of social evolution of wich they  
are part”. 
A análise, oportuna e necessária, das 
caraterísticas da universidade-organização 
(Kahla, 2021, p. 8) sugere um outro tipo de 
análise centrado na prestação e desafios 

Multiversidade dos 
Campi urbanos  

5 Professor Doutor Joaquim 
Renato Ferreira Araújo – Reitor 
da UA entre 1986 e 1994 
 https://www.ua.pt/pt/noti
cias/12/53800 10JUN22
  

2009, p. 91) em que as Universidades podem 
ser citadas (op. cit., p. 98) como “(…) maintain 
disputes for years about the boundaries between 
economics and government (...)”, ou mesmo sobre a 
continuidade da racionalidade dos diferentes atores 
dentro do sistema (op. cit., p. 110): “The bounded 
rationality of each actor in a system - determined 
by the information, incentives, disincentives, goals, 
stresses, and constraints impinging on that actor 
- may or may not lead to decisions that further the 
welfare of the system as a whole. If they do not, 
putting new actors into the same system will not 
improve the systems performance.“ 
Concluindo esta parte diremos, também (Meadows, 
2009, p. 85): “Resilience, self-organization, and 
hierarchy are three of the reasons dynamic systems 
can work so well. Promoting or managing for these 
properties of a system can improve its ability to 
function well over the long term — to be sustainable. 
But watching how systems behave also can be full 
of surprises.” O tempo o poderá revelar, mas que 
não altere o sentido desta comunidade identificada 
pelo antigo Reitor, Júlio Pedrosa (Pedrosa 1994, 
Abertura. In: UA, 1994) como “empenhada na criação 
de saberes, no seu ensino e difusão, enfim, que a 
educação e a formação dos jovens sejam sempre 
das suas funções mais nobres”. 
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relacionados com a coerência e governo, 
complexificação das estruturas, sub-culturas 
dominantes, evolução no tempo, que não cabe 
neste texto. Tão pouco discutir a ideia de Chevrier 
(2016) que “La multiversité est tout d’abord 
fonctionnelle et adaptative, selon les termes de 
Kerr et de Lyotard” pelo que, inserida no seu 
contexto atual, “la multiversité est la continuation 
de la société, et de ses fractures mouvantes, par 
d’autres moyens.” No país deste autor, o Canadá, 
as Multiversidades integram o grupo das grandes 
universidades de investigação (Lacroix e Maheu, 
2015) em oposição (loc. cit.) às “Comprehensive 
Universities”.
Alertados pelo exemplo de uma iniciativa 
da Université du Québec à Montreal 
(UQAM) numa exposição de S. Gilot (2012) - 
MULTIVERSITÉ/Metacampus (2012), baseada na 
“d’expérimentation et d’échange pour penser cette 
forme utopique qu’est l’Université et pour imaginer 
ses potentialités comme lieu d’émergence, de 
constitution et de diffusion de la pensée et des 
savoirs”, centramo-nos agora no exemplo do 
património urbano do Campus de Santiago, por 
iniciativa do Reitor5 Renato Araújo, expresso 
nas obras arquitetónicas deste sítio urbano 
considerado como um valioso e significativo 
repositório arquitetónico que enriquece a cidade 
de Aveiro e o seu espólio cultural e material. 
Como foi inicialmente assinalado o ciclo 
de vida da UA, desde a sua instalação até à 
homologação dos Estatutos, depende das 
decisões da Direção-Geral do Ensino Superior 
(Ministério da Educação e Cultura) por ela 
passando os projetos de edificação do Campus 
de Santiago em terrenos afetos à urbanização 
– Programa Integrado de Aveiro-Santiago - 
através do Fundo de Fomento da Habitação do 
Ministério da Habitação e Obras Públicas (1979). 
No contexto da época a disponibilização de 
parte da área reservada para a sua construção, 
ao tempo do Presidente Girão Pereira, põe fim 
à ideia de construção do campus universitário 
em terrenos da Colónia Agrícola da Gafanha 

criada pelo Estado Novo através da Junta de 
Colonização Interna durante a primeira metade 
de novecentos.
A revisão do Plano Geral da Universidade de 
Aveiro e a elaboração do Plano de Expansão 
do Campus foram realizadas pelo Arquiteto 
Nuno Portas, a quem foi confiada a revisão 
pela nova reitoria (Arroteia, 2020, p. 147), 
“considerando-o no seu todo como um ‘Projeto 
Urbano’” e traduzindo nessa proposta (UA, 
2017) “a mediação entre um mundo confinado 
à Universidade e a prática incentivadora do 
quotidiano”. Outra fonte da UA (UA, 2018) 
assegura que “Renato Araújo e os seus pares 
queriam ‘uma UA cujos edifícios pudessem ajudar 
Aveiro a ter um património de referência’”. Já 
no dizer do responsável por esta obra (Portas, 
1994. In: UA, 1994), “Se o esquema inicial 
pretendia traduzir, sobretudo, a intenção da 
unidade interdepartamental através da edificação 
contínua – na linha de alguns projectos de novas 
universidades compactas características dos 
anos 60 – a nova orientação explicava-se pelas 
dificuldades operacionais e de circulação interna 
decorrentes de realização, por partes (que nem 
sempre podiam ser sequenciais) da sua expansão 
e diversidade e, ainda, por uma exigência positiva, 
autonomia departamental que se poderia exprimir 
ao nível simbólico da arquitetura sem pôr em 
causa a unidade do conjunto”. 
Mais tarde Portas (2000, p. 29. In: Arroteia, 
Portas e Toussaint, 2000) precisa a escolha 
do instrumento de gestão e projeto, baseado 
no “‘loteamento’ e não o do plano volumétrico 
obrigando à previsão prematura do conjunto 
edificado”, ou seja (loc. cit.), “uma vez desenhados 
os ‘eixos’ e ‘praças’ de circulação pública, era 
possível e suficiente dimensionar as ‘parcelas’ 
para as novas construções (…)”. Foram estas 
opções iniciais que permitiram desenhar, para 
além do já edificado ou em construção, o espaço 
(op. cit., p. 30) de uma “’praça’ a que as galerias 
exteriores cobertas, nos três lados construídos, 
dariam uma conotação ‘claustral.’” 

6. UA - Reitoria 
(Edifício 25)
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Quadro I
Lista das edificações - Campus Santiago (1976-2022) 

Designação

Pavilhão I
Dep. Línguas e Culturas
Pavilhão III – Escola Superior Saúde
Dep. Eletrónica e Telecomunicações
Dep. de Ambiente e Ordenamento
Inst. Ambiente e Desenvolvimento
CIFOP
Dep. Ciências da Educação
Zona Tecn. Central, SAS, Refeitório
Dep. Biologia
Dep. Engenharia Cerâmica e do Vidro
Dep. Gestão e Engenharia Industrial 
Dep. Matemática
CEFASI
Dep. Física
Dep. Química
Dep. Geociências
Laboratório Central de Análises
Centro Inform. Tecnológica-Biblioteca
Instituto de Telecomunicações 
INESC
Pavilhão Desportivo
Residências de Estudantes
Depósito de Água
Residência de Docentes
Galeria
Jardim Infantil, Creche e ATL
Restaurante
Dep. Engenharia Mecânica
Dep. Comunicação e Arte
Reitoria
Complexo Pedag, Cient. e Tecnol.
Dep. Engenharia Civil
Dep. C. Sociais, Jur, Polit e Território
Complexo Laboratórios Tecnológicos
Snack, Restaurante
CICFANO
Ed. Com. Óticas, C. Rádio e Robótica

Autor

Vértice
Firmino Alberto Trabulo
Firmino Alberto Trabulo
Rebello de Andrade & Espírito Santo
Firmino Alberto Trabulo
Firmino Alberto Trabulo
Rebello de Andrade & Espírito Santo
José Maria Lopo Prata
Rebello de Andrade & Espírito Santo
José Carlos Loureiro
Alcino Soutinho
Pedro Ramalho, Luís Ramalho
José Maria Lopo Prata
José Maria Lopo Prata
Alfredo Matos Ferreira
Alcino Soutinho
Eduardo Souto Moura
Fernando Gomes da Silva
Álvaro Siza Vieira
José Maria Lopo Prata
Bernardo Ferrão
João Almeida, Victor Carvalho
Adalberto Dias
Álvaro Sisa Vieira
António José Matias
Ana Reboredo, Joaquim Oliveira
José Maria Lopo Prata
Adalberto Dias
Adalberto Dias
Jorge Kol de Carvalho
Gonçalo Byrne
Victor Figueiredo
Joaquim Oliveira
José Maria Lopo Prata
J. Rebello de Andrade, Luís Fernandes
José Maria Lopo Prata
Joaquim Morais Oliveira6

Joaquim Morais Oliveira

6 Estrutura de Projeto de 
Arquitetura e Desenvolvimento 
Físico da UA  
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A descrição da situação nos finais dos anos 
oitenta (UA, 2018) confirma o seguinte: 
“O Campus de Santiago é um enorme estaleiro 
de obras. Há sete departamentos em construção. 
Centenas de operários plantam alicerces e 
fazem nascer paredes a um ritmo avassalador. 
Ao longo dos dias dezenas de camiões chegam, 
descarregam materiais, carregam entulho e 
partem. Para se fazerem ouvir, os homens falam 
alto lá de cima dos andaimes. Em volta dos 
edifícios vestidos ainda a cimento cru tudo é 
poeira, lama, ruído, guindastes e betoneiras.
Às toneladas, tijolos de barro, vigas de ferro, 
madeiras, cerâmicos, vidros e alumínios 
aguardam pela vez de entrarem na história.  
O caos é apenas aparente. A UA está em 
expansão e segue uma linha escrutinada até 
ao milímetro. Por entre as obras, de olho nos 
detalhes, há uma figura que passa diariamente. 
Leva na cabeça o plano concebido pelo 
arquiteto Nuno Portas que, juntamente com os 
melhores mestres da arquitetura contemporânea 
portuguesa, ousou desenhar um Campus virado 
para as necessidades da academia, em sintonia 
com a cidade e com a região e, sobretudo, voltado 
para o futuro. (…)”
A multiversidade do Campus de Santiago 
comunica através da Ponte Pedonal sobre o 
esteiro de S. Pedro, com a Agra do Crasto.  

Designação

Ponte Pedonal
Complexo de Refeitórios do Crasto
Residência de Estudantes II
Casa do Estudante
Escola Superior de Saúde

Autor

João Carrilho da Graça
Man. Aires Mateus, Franc. Aires Mateus
Adalberto Dias
João Almeida, Victor Carvalho
Paulo Cirne e Bruno Dray

Quadro II 
Lista das edificações - Campus da Agra do Crasto (1997-2022)

O plano inicial de autoria do Arquiteto João 
Luís Carrilho da Graça, contempla para esta 
área (Rossa, 2006) a instalação de “laboratórios 
e unidades tecnológicas de produção semi-
fabril – vulgo unidades de Investigação e 
Desenvolvimento (I&D) – acrescendo-se-lhe, 
então, funções relacionadas com o apoio social 
e o lazer da população académica (residências, 
campo de futebol e rugby, associação de 
estudantes, cantina)”. A distribuição destes 
edifícios segue a mesma distribuição em U 
(loc. cit.), “que delimita o espaço central para o 
campo de jogos, que se abrirá sobre o esteiro e o 
conjunto universitário de Santiago”.
Como em tempo assinalou o Reitor Manuel 
Assunção (Arroteia, Portas e Toussaint, 2014, 
p. 7), “O nosso edificado constitui uma montra e 
uma mostra da melhor arquitetura portuguesa 
contemporânea, um museu aberto com que 
também ajudamos a qualificar as nossas cidades 
em termos da sua valorização cultural e turística”.
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A criação de uma Universidade em Aveiro no 
termo do Estado Novo corresponde a uma 
aspiração da sociedade local e à decisão do 
Governo assente no dinamismo económico 
deste distrito e no interesse político de criação 
de novos centros universitários favoráveis 
à democratização do ensino defendida 
pelo Ministro da Educação, Professor Veiga 
Simão. No decurso da sua instalação e dada 
a centralização do poder nesse Ministério, a 
capacidade de decisão incide sobre a unidade 
física e organizacional da nova entidade, 
circunstância que se altera com o termo do 
regime de instalação, a eleição do primeiro 
Reitor, a publicação da Lei de Autonomia 
Universitária e a homologação dos primeiros 
Estatutos da UA. Tal permitiu consolidar a 
ideia de unidade organizacional, mantida 
na legislação posterior, da diferenciação 
pedagógica e científica das suas atividades 
e, ao mesmo tempo, a afirmação, em termos 
físicos (Portas, 2014, p. 32), da “unidade 
(dos conjuntos) e a diversidade (das partes)”, 
consolidando a imagem de um “Campus da 
Arquitetura Portuguesa Contemporânea”.
A multiversidade expressa nos Campi de 
Aveiro cabe no domínio dos grandes arranjos 
arquiteturais, que no dizer de De Blois (2013) 
“sont des terrains de jeu et d’investigation 
féconds qui permettent de palper les rapports 
que nous entretenons avec le monde et son 
organisation.” Neste caso aos complexos 
edificados de Santiago e do Crastoo, juntam-
se os polos de ensino de Águeda e de Oliveira 
de Azeméis, formando o ‘trio de cidades UA’ 
contando o primeiro com a requalificação da 
antiga Escola de Sargentos de Águeda, pelo 
Arquiteto José Luís Gomes. Esta é a imagem 
física construída ao longo de cinco décadas de 
vida que poderá servir de mote a uma evolução 
mais radical da sua ação, desenvolvimento e 
afirmação ao nível organizacional, científico, 
pedagógico e ligação à sociedade, dos Campi 
UA. Ad aeternum!
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