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1. ENQUADRAMENTO 

 

Este Processo de Classificação segue-se a uma primeira Proposta, portanto 

constitui um recurso da decisão anterior do EX IPPAR com pareceres do EX IPPAR – 

DRL, por sua vez suportado por parecer do EX – IPA. 

Considera-se que à data daquela decisão o Caminho Real cumpria claramente a 

maioria dos conceitos de Património constantes do Artigo 2.º e dos critérios constantes no 

Artigo 17.º, ambos da Lei n.º 107 / 2001 de 8 de Setembro.  

Acresce agora o maior relevo que, em termos culturais, se confere ao Património 

Imaterial – Convenção da UNESCO em vigor desde 20 de Abril de 2006 e ratificada por 

Portugal em 26 de Março de 2008 – e à “Declaração para a Preservação do Espírito do 

Lugar” e a “Carta dos Itinerários Culturais”  – do ICOMOS aprovada em  Outubro de 2008 

no Quebéc, Canadá.  

Paralelamente, importa fazer-se nova avaliação dos vestígios arqueológicos 

entretanto aparecidos por acção de fortes chuvadas e outros já conhecidos, porém não 

devidamente valorizados e mencionados no referido parecer do EX-IPA - troço de calçada 

junto à Ponte da Barca; muro de contenção provavelmente do século XVIII nesse mesmo 

troço; elementos de calçada sob pavimento de alcatrão no troço entre a EN 8/5 e o 

cemitério da Pederneira.  

Este Processo contém duas pesquisas históricas, nunca anteriormente efectuadas 

as quais vêm relevar a importância do Caminho Real da Pederneira, Nazaré, como 

Património estruturante num contexto nacional, regional e local.      

 

 

2. PROPOSTA 

 

Proponho que o Caminho Real – Pederneira, Nazaré seja classificado como 

Património Cultural Construído de relevância nacional, com os fundamentos expostos 

neste Processo.  
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3. APRESENTAÇÃO 

 

O Caminho Real da Pederneira é um bem patrimonial único, em termos 

simultaneamente tipológicos e cronológicos. Reveste-se, por isso, de um carácter 

verdadeiramente nacional, na medida em que são escassas as estradas antigas que 

sobreviveram às revoluções viárias oitocentistas e novecentistas; são ainda mais raras as 

que conservaram vestígios de pavimentos históricos; e poucas tiveram tanto impacto na 

organização do território e na transmissão identitária de geração em geração, que 

cristalizou a sua existência até hoje. 

A presente proposta de classificação tem como suporte uma Memória Descritiva, 

onde se aprofundam estas questões e melhor se fundamentam os critérios consagrados 

pela Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, que se consideram aplicáveis à classificação do 

bem em causa.  

Importa deixar já claro, todavia, que a grande maioria dos conceitos e dos critérios 

mencionados nos art.ºs 2.º e 17.º da referida Lei - conceitos que definem o “interesse 

cultural relevante” e “valores de civilização ou de cultura” e, ainda, “critérios genéricos de 

apreciação” - são cumpridos por esta unidade patrimonial, conforme se comprova pelos 

quadros-síntese que acompanham esta proposta (Ver pontos 7 e 8). 
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4. IDENTIFICAÇÃO DO BEM PATRIMONIAL 

 

 

Nome:  

CAMINHO REAL DA PEDERNEIRA 

(troço Ponte da Barca – EN-8) 

 

Extensão:  Cerca de 3 km 

 

Localização:  

    Freguesia: Nazaré;  

    Concelho: Nazaré;  

    Distrito:    Leiria 

    Região:     Oeste / Centro 

 

Coordenadas:  

a) EN-8  

(N. 39º 35’55.54’’; W. 9º 03’38.39’’) 

b) Ponte da Barca  

(N. 39º 34’34.29’’; W. 9º 04’16.05’’) 

Fig.1.  Mapa de localização do Caminho Real  
(mapas 306B e 307, Instituto Geográfico do Exército, 2003 e 2004) 

 
 

5. DESCRIÇÃO 

 

O Caminho Real da Pederneira é uma via com cerca de três quilómetros de 

extensão que chegou aos nossos dias que fazia parte de uma estrada muito mais longa; 

está documentado por Pedro Penteado que a sul teria início, pelo menos, em São 

Marinho do Porto, captando peregrinos de Lisboa para o Santuário de Nª Sra da Nazareth. 

Os Pederneirenses identificam o Caminho para além da EN 8/5 e de novo Pedro 

Penteado confirma que pelo menos chegaria ao citado Santuário. 

Está por estudar o eventual desenvolvimento do Caminho ainda mais para Norte. 

Por outro lado, o Caminho Real integrava-se numa vasta rede de estradas como é 

demonstrado pela Fig. 2 – Mapa de estradas do Oeste em 1790 da Memória Descritiva.    

A respectiva origem situa-se, caso esteja associado ao sistema de defesa da antiga 

Lagoa da Pederneira, no período visigótico ou árabe. 
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A origem do Caminho Real será sempre anterior à revolução industrial situando-se 

em plena Idade Média, possivelmente anterior ao século XIII, e em associação com o 

primeiro desenvolvimento territorial promovido pelo Mosteiro de Alcobaça nos seus coutos 

e áreas limítrofes.  

Entre os séculos XV e XVII, o Caminho ligou duas importantes realidades: do lado 

Norte, as manchas florestais associadas ao Pinhal de Leiria; do lado Sul, o desaparecido 

porto da Pederneira, importante estaleiro naval e crucial entreposto internacional de 

matérias-primas em trânsito para Lisboa e para o empreendimento dos Descobrimentos.  

Alvo de calcetamento em época tardia, o tipo de aparelho aponta para o século 

XVIII, ainda que falte um estudo arqueológico específico. Esta via perdeu importância em 

consequência do assoreamento da Lagoa da Pederneira e da desactivação do seu porto. 

No século XIX, a revolução viária determinou a abertura de outras estradas em 

direcção à Praia da Nazaré, já não ligando o decadente Pinhal de Leiria aos antigos 

portos a Sul da Pederneira e de Alfeizerão.  

Na actualidade, o Caminho Real é um testemunho único dos antigos usos do 

território e respectivas estratégias de aproveitamento dos recursos naturais da zona, um 

passado em que a centralidade do actual concelho da Nazaré se alicerçava na vitalidade 

de um porto situado na margem setentrional da Lagoa da Pederneira. 

O troço que aqui se propõe classificar, apesar de heterogéneo quanto à sua 

situação específica (cerca de 1/4 em área urbana, 2/4 em zona de expansão urbana 

iminente e 1/4 em área de impacto viário), preserva uma identidade orgânica muito clara, 

conferida pela toponímia local. Este facto assegura às gentes da Pederneira o estatuto de 

agentes activos de identidade cultural, responsáveis pela perpetuação do topónimo, de 

geração em geração, até aos nossos dias.  
 
 
 

6. JUSTIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO 

 

 Valor matricial  proposto : âmbito nacional, regional e local. 

 O Caminho Real da Pederneira possui uma relevância de carácter nacional, quer 

do ponto de vista técnico-científico, quer numa perspectiva futura de valorização e 

consequente reforço da componente identitária da zona.  

É uma via de acentuado potencial arqueológico, a ponto de uma rigorosa 

investigação poder conferir aos meios científicos nacionais uma crono-tipologia de 

estradas e de calçadas antigas (prévias à revolução viária do século XIX).  
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Apesar dos esforços em vários domínios não foi possível, até agora, caracterizar a 

complexa rede viária de Portugal Continental durante a Época Moderna, lacuna que se 

agrava quotidianamente com a radical transformação da paisagem e o abandono dos 

antigos usos do território.  

Neste panorama, a investigação arqueológica a efectuar no Caminho Real (em 

particular no seu sector meridional), poderá inverter esta tendência, dotando os meios 

científicos nacionais de dados concretos sobre uma matéria longamente secundarizada. 

Importa, por exemplo, comparar o aparelho do pavimento com outras tipologias que 

chegaram até hoje, designadamente no concelho de Mafra (estradas calcetadas por 

ordem real em 1730-31) e, numa perspectiva internacional, com a Estrada Real brasileira, 

cujos trajectos principais datam também do século XVIII. 

Para este estudo que importa realizar, muito contribui o estado de integridade do 

sector meridional do Caminho Real, sob cuja camada de terra batida apareceram, 

recentemente, por efeitos de chuvadas fortes, vestígios significativos de um antigo 

pavimento de calhau rolado, porém de aparente unidade, que importa investigar. 

Esta nova avaliação de carácter científico impõe um renovado olhar de âmbito 

turístico, realçando a relação do Caminho Real com a herança cultural do antigo concelho 

da Pederneira e, em sentido mais lato, de toda a zona Oeste.  

Entre os muitos documentos orientadores citados na “Memória Descritiva” que 

acompanha esta Proposta, o mais recente, aprovado pela Assembleia Geral do ICOMOS, 

a 4 de Outubro de 2008, privilegia os Itinerários Culturais como conceito que mais 

duradouramente permite a salvaguarda e a valorização dos vários patrimónios de uma 

comunidade.  

Esta noção alia-se a um outro conceito de importância vital para o presente e para 

o futuro – o reconhecimento do Espírito do Lugar -, novo paradigma patrimonial 

consagrado pelo ICOMOS naquela mesma reunião.  

Esta última declaração, ao mesmo tempo que aprofunda as maiores dimensões do 

património, une materialidade e imaterialidade como faces irmãs e inseparáveis do 

verdadeiro carácter dos patrimónios, o que obriga a um entendimento multidisciplinar 

prévio a qualquer acção, valorativa ou destrutiva.  

Em última análise, reforça-se a Convenção para a Salvaguarda do Património 

Cultural Imaterial da UNESCO (2003), convocando responsavelmente para a esfera do 

património todos os agentes que actuam sobre o território, sobre a paisagem, sobre as 

heranças díspares que chegaram até hoje e sobre o que delas se deixará para o futuro. 
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É com base nestes três renovados aspectos - evidência arqueológica; valências 

turísticas e identitárias ao nível das mais recentes determinações do ICOMOS e avaliação 

do potencial patrimonial de carácter imaterial - que se apresenta esta Proposta de 

Classificação. 

Os critérios consagrados pela Lei n.º 107/2001 de 8 de Setembro são objecto de 

fundamentação detalhada na “Memória Descritiva” que acompanha esta Proposta, a qual 

contém dois quadros-síntese de mais fácil e expedita leitura. 

 

 

7. CONCEITOS E ÂMBITO DO PATRIMÓNIO CULTURAL 

 

A Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, no seu Artigo 1º - Objecto  “estabelece as 

bases da política e do regime de protecção e valorização do património cultural, 

como realidade da maior relevância para a compreensão, permanência e construção 

da identidade nacional e para a democratização da cultura”.  

Igualmente define que a “política do património cultural integra as acções 

promovidas pelo Estado, pelas Regiões Autónomas, pelas autarquias locais e pela 

restante Administração Pública, visando assegurar, no território português, a 

efectivação do direito à cultura e à fruição cultural e a realização dos demais valores 

e das tarefas e vinculações impostas, neste domínio, pela Constituição e pelo direito 

internacional.” 

A mesma Lei, no seu Artigo 2º, realça que constitui “património cultural todos os 

bens que, sendo testemunhos com valor de civilização ou de cultura portadores de 

interesse cultural relevante, devam ser objecto de especial protecção e valorização.” 

Nesta linha, apresentamos um Quadro-Síntese associado ao Caminho Real da 

Pederneira com os critérios de interesse cultural relevante e os valores de civilização ou 

de cultura que consideramos aplicáveis a este milenar Património Cultural. 
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CAMINHO REAL DA PEDERNEIRA 

CONCEITOS E ÂMBITO DO PATRIMÓNIO CULTURAL 

  

Intenso Apreciável Razoável

Memória

Antiguidade

Autenticidade

Originalidade

Raridade

Singularidade

Exemplaridade

APRECIAÇÃO DO CONCEITO E ÂMBITO
SÍNTESE DA FUNDAMENTAÇÃO

Históri co

Elemento patrimonial que acompanha a história da vila e Lagoa da 

Pederneira, do Pinhal de Leiria e dos Coutos de Alcobaça, a partir do século 

XIII, participando activamente da gestão do território. Relação com os 

Descobrimentos, através do porto da Pederneira, que servia.                                                                                                                                  

Impacto histórico nacional, regional e local, relacionando-se com outras 

unidades patrimoniais da Pederneira e a sul desta.

Etnográfi co

Algumas  vivências etnográficas associadas ao Caminho Real  estão 

identificadas  - as peregrinações ao Santuário de Nª S
ra
 da Nazareth.                                                                                                                                

Admite-se que outras permaneçam por descobrir em associação com os 

vários usos do Caminho  associados ao sistema de defesa da antiga Lagoa 

da Pederneira, à Vila Romana da Mina (por escavar), São Gião, Serra das 

Pescarias ...

Elevado potencial arqueológico, pelo aparecimento de vestígios de uma 

calçada antiga, que importa investigar e documentar. Realça-se a 

vantagem em efectuar sondagens nos troços setentrionais, com vista à 

eventual identificação de vestígios similares, ou pavimentos de outra 

tipologia, indiciadores de cronologia distinta.                                                                                                                                       

Foi necessário que as recentes chuvas torrenciais substituissem as pesquisas 

arqueológicas que nunca tinham sido feitas.

Documental

O Caminho Real  está identificado documentalmente desde o séc. XIII (fonte 

Ex IPA) e volta a estar comprovado entre os séculos XV e XVI, altura em que o 

porto da Pederneira foi um importante entreposto comercial, a cuja 

realidade aludem vários documentos publicados, nomeadamente  por 

Laranjo Coelho, 1924. Hoje a toponímia está consolidada.

Arqueológico

Durante séculos foram destruídos sucessivamente troços da rede de 

estradas na envolvente da Pederneira, a qual se integrava na rede mais 

vasta, de âmbito nacional.

Consideramos que a singularidade advém essencialmente da extensão do 

Caminho  (cerca de 3 km) que herdámos e que devemos transmitir.

O Caminho Real  é o exemplo que chegou até nós da citada vasta rede de 

estradas.

O Caminho Real está identificado com as raízes da Pederneira a qual se 

deslocalizou várias vezes, mas sempre nas proximidades deste.                                                                                                                              

A sua memória está perpetuada pela toponímia expressa e assumida.  
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CONCEITO E ÂMBITO

Está comprovada a antiguidade pelo menos no séc. XIII. Poderá ser 

visigótico ou árabe caso se venha a comprovar que o Caminho Real  esteve 

integrado no sistema de defesa da antiga Lagoa da Pederneira.

Os documentos escritos (séc. XIII) e os vestígios arqueológicos conferem-lhe 

a autenticidade.  

Entre as estradas da envolvente, esta servia um importante aglomerado 

urbano regional - A Pederneira - e desenvolve-se no cimo de uma elevação 

permitindo usufruir soberbas vistas para poente, nascente, sul e norte ao 

longo do seu sinuoso traçado.

Técnico

Ao longo da história, existiram momentos de ruptura técnica para com o 

passado imediato, sendo o século XIX particularmente rico a nível da 

concepção e realização de estradas. Mas anteriormente essas 

preocupações também se colocavam, levando ao calcetamento das vias. 

Como e porquê? Com que materiais e com que mão-de-obra?                                                                       

A documentação sobre as estradas de Mafra esclarece alguma coisa, mas 

faltam as investigações arqueológicas, podendo o Caminho  Real da 

Pederneira trazer respostas concretas a este problema.

Social

A documentação publicada por Laranjo Coelho assegura uma rica dimensão 

social ao porto da Pederneira e sua relação com as manchas florestais a 

Norte da localidade. Neste cenário, o Caminho  Real foi um veículo de 

diferentes classes sócio-profissionais, que importa compreender, não só 

para os momentos de apogeu da Lagoa e respectivos portos, como para os 

períodos de abandono e perda de importância. 

Científi co

Elevado potencial científico, especialmente em termos arqueológicos, 

podendo a investigação resultar numa crono-tipologia inteiramente 

inovadora no país, tendo em consideração o grande atraso dos nossos 

meios científicos no estudo da rede viária antiga nacional.                                                                                                                                                                                          

O Caminho Real  (com cerca de 3 km) integrava-se numa extensa rede de 

estradas de relevância nacional. 
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Consideramos de especial acuidade o Ponto 2 do Artigo 2.º  -  Conceito e âmbito 

do património cultural – que transcrevemos “integram, igualmente, o património cultural 

aqueles bens imateriais que constituam parcelas estruturantes da identidade e da 

memória colectiva portuguesas.  

O milenar Caminho Real da Pederneira apresenta vestígios arqueológicos que as 

chuvas tiveram o mérito de nos mostrar pois os homens, sabendo que estes existiam, não 

tiveram a motivação necessária para os redescobrir o conhecido e não despender 

qualquer esforço para fazer novas prospecções. 

Na apreciação do valor deste Património consideramos que para além do valor 

arqueológico (o qual esteve descurado durante séculos), temos a juntar o valor imaterial 

associado à sua história.   

 
 
 

8. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO  

 

A mesma Lei n.º 107/2001 considera que para a classificação ou a inventariação, 

em qualquer uma das categorias: Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público ou 

Imóvel de Interesse Municipal, serão tidos em conta algum ou alguns dos nove critérios 

que a seguir se explicitam. 

Sistematizamos os critérios considerando que todos são aplicáveis ao Caminho 

Real da Pederneira, embora com graus de importância diferenciados. 
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CAMINHO REAL DA PEDERNEIRA 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 
CRITÉRIOS SÍNTESE DA FUNDAMENTAÇÂO

Intenso Apreciável Razoável

O carácter matri cia l  do bem Âmbito nacional e  local, regional e .

A extens ão do bem e o que 

nela  se reflecte do ponto de 

vis ta  da  memória  colectiva

Único testemunho das antigas Pederneiras, antes das deslocalizações 

do povoado para a actual implantação.                                                                                                                   

Testemunho do antigo porto da Pederneira e das actividades marítimas 

e fluviais desenvolvidas ao longo da Lagoa, hoje assoreada em toda a 

sua extensão. Elemento identitário de primeira importância, cuja 

memória chegou até nós por via imaterial, transmitida de geração em 

geração, o que assegura o valor de memória colectiva.                                                                                  

É de realçar a extensão de cerca de três quilómetros e a toponímia 

(placa) e oralmente assumida por todos os nazarenos, nomeadamente 

pelos pederneirenses. 

A descaracterização parcial do Caminho   iniciou-se no mandato 

autárquico de 1983/87, da responsabilidade do então Presidente da 

Junta de Freguesia da Nazaré: alcatroamento dos arruamentos urbanos 

do agregado populacional da Pederneira.                                                                                                         

Desde há cerca de dez anos, a autarquia tem feito obras de saneamento 

e tem alcatroado, ignorando as Convenções Internacionais subscritas 

por Portugal e a legislação nacional aplicáveis.                                                                                                                                                                      

À fragilidade própria do património "estrada", juntam-se planos de 

urbanização e de descaracterização em curso, sem fundamentação.                                                                                      

Malgrado estas agressões, o Caminho Real é reabilitável com soluções 

que não obrigam a esforço financeiro da Autarquia. 

A importância  do bem do 

ponto de vista  da  

inves tigação histórica  ou 

científica

As ci rcuns tâncias  

s us ceptíveis  de acarretarem 

diminuição ou perda  da  

perenidade ou da  

integridade do bem

Elevado potencial científico em termos arqueológicos, podendo a 

investigação a realizar originar crono-tipologias de estradas antigas, e 

respectivos aparelhos de pavimentos, em Portugal.                                                                                                                                                                                   

Potencial histórico de grande relevo, na medida em que  se articulava 

com o porto e com o pinhal de Leiria, elementos em grande parte 

desaparecidos, mas de interesse regional e nacional.

APRECIAÇÃO DOS CRITÉRIOS

Desconhece-se o criador do Caminho Real , embora o termo real não 

possa designar outra realidade que não o empenhamento efectivo da 

coroa para a sua constituição.                                                                                                         

Por outro lado, presume-se que o Caminho  se insira num processo 

comum de estradas de Época Moderna, a maior parte das quais já 

desaparecidas ou ocultas sobre pavimentos recentes.

O géni o do res pectivo 

criador

Assinalável impacto paisagístico, quer para poente (praia da Nazaré), 

quer para nascente (antiga Lagoa da Pederneira e Monte de São 

Bartolomeu), quer ainda para Sul (Serra das Pescarias).                                                                                                                                                                         

As potencialidades de valorização turístico-cultural integram esta 

componente paisagística, reunindo condições para a existência de dois 

miradouros temáticos.                                                                                                                                   

O respectivo interesse turístico contribuirá para a mobilização de 

recursos para a respectiva reabilitação e manutenção.

A concepção arquitectónica , 

urbanística  e pa is agís tica

Elemento emblemático da antiga vitalidade do Porto da Pederneira, de 

que se desconhece a localização exacta. O caminho ligava o Pinhal de 

Leiria a este antigo porto, participando activamente nos 

Descobrimentos. Fazia também a ligação ao Mosteiro e Coutos de 

Alcobaça.                                                                                                                                                         

O Caminho Real era uma via percorrida pelos peregrinos que do eixo de 

Lisboa se dirigiam para o Santuário de Nª S
ra

 da Nazareth.                                                                              

O interes se do bem como 

tes temunho s imból i co ou 

rel igioso

Acentuado valor técnico, pela escassez de estradas similares e em 

relação com a coroa. Poderá constituir um paralelo para as estradas de 

Mafra, que D. João V mandou calcetar, e para a Estrada Real brasileira.

O va lor es tético, técnico ou 

materia l  intrínseco do bem

O interes se do bem como 

tes temunho notável  de 

vivências  ou de factos  

his tóricos

O Caminho Real está intimamente ligado à história da Pederneira a qual 

foi deslocalizada duas ou três vezes. A Pederneira terá estado 

inicialmente na margem da antiga lagoa da Pederneira, situando-se a 

nascente da actual Ponte da Barca. O caminho  Real servia o porto 

(entreposto internacional de matérias-primas para Lisboa) e um 

estaleiro de construção naval.
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9. OPORTUNIDADES 

 

O Caminho Real, apesar de estar descaracterizado em alguns troços é 

totalmente reabilitável com estudos que integre este Património Cultural Construído, 

do qual se desfrutam soberbas paisagens, numa correcta urbanização da zona tendo 

em conta os espaços REN – Reserva Ecológica Nacional. 

Assim, serão tidas em conta as necessidades actuais de circulação de acesso 

local e assegurando que o grande tráfego seja feito por vias alternativas a nascente 

do Caminho Real.   

Esta solução deverá suportar uma Rota Cultural estruturante ligando o 

Património Histórico da Pederneira ao que se encontra a sul deste aglomerado 

urbano. 

A sul da Pederneira destacamos o seguinte Património no concelho da Nazaré: 

• Torre de vigia da Pederneira (enterrada, mas localizada); 

• Ponte da Barca (por reabilitar) e Fonte da Barca (enterrada em 1989); 

• Torre de D. Framondo ou Framundo (por recuperar); 

• Igreja de S. Gião – Monumento Nacional (por recuperar); 

• Ruínas romanas de S. Gião (por recuperar); 

• Torre de S. Gião (por localizar); 

• Aldeia Romana “Mina” (por escavar); 

• Monte São Bartolomeu  

(Património misto, “Sítio classificado” pelo Ministério do ambiente);  

• Pegadas de dinossauro da Serra das Pescarias (identificadas); 

• Vestígios arqueológicos da Serra das Pescarias (por explorar). 

 

No concelho de Alcobaça temos: 

• Mosteiro de Alcobaça – Património Mundial; 

• Castelo de Alcobaça – Imóvel de Interesse Público; 

• Castelo da Alfeizeirão;    

• Castelo do Bárrio; 

• Castelo de Salir do Porto; 
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Assim, podemos viabilizar o Turismo Cultural do Oeste revitalizando-o de forma 

a cativar visitantes exigentes e qualificados. 

 

10. AMEAÇAS 

 

Devemos ter em conta dois tipos de ameaças directamente relacionáveis com 

o Caminho Real da Pederneira: 

 

• Ameaças externas – mundial, europeia e nacional 

 

Portugal e Espanha estão especialmente vulneráveis, no contexto europeu, à 
crise financeira mundial que estamos a atravessar devido, simultaneamente, 
ao forte endividamento externo e à elevada dependência das suas economias 
da construção civil e das obras públicas1. 
 
É sabido que esta crise durará alguns anos, falta sabermos quantos e a 
respectiva profundidade. 
 
Assim, prevê-se que o turismo nacional e europeu vá sofrer um abrandamento 
ou provavelmente um retrocesso assim como um forte decréscimo na 
construção de novas habitações quer principais quer secundárias – acentuar-
se-á o excesso de oferta relativamente à procura. 
 
O concelho da Nazaré, não pode ter a pretensão de que a crise lhe vai passar 
ao lado – seria uma grande imprudência na gestão autárquica e dos 
empresários de todos os ramos de actividade. 
 
Antes de a crise se instalar, estamos a assistir a uma massificação do turismo 
atraído pela Nazaré sem resposta cabal para: 
 

� O Turismo Cultural está a ter cada vez mais procura2 
� “O Touring Cultural e Paisagístico” é o segundo produto mais 

procurado pelos turistas estrangeiros3  
 
 

                                                           
1
 Juan Toríbio Director Geral do IESE – Universidade de Navarra  e Especialista Financeiro da CNN em castelhano  

2
 Elísio Summaville Director do IGESPAR 

3
 Luís Padrão, Presidente do Turismo de Portugal   
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• Ameaças internas 

 

A Autarquia da Nazaré tem vindo progressivamente a ignorar as 

recomendações de várias entidades desde pelo menos 2003, nomeadamente: 

 

� Alertas em reuniões e por escrito de entidades singulares e colectivas 

quanto ao valor histórico do Caminho Real, aos vestígios arqueológicos 

que se sabiam existir, apesar de não estarem visíveis (início em 2003); 

� Recomendações em reuniões e por escrito das mesmas entidades 

apresentando soluções concretas de reabilitação do Caminho 

enquadrando-o no Desenvolvimento Sustentado do concelho (2003); 

� Falta de resposta a solicitação de reuniões pelo EX IPA – Instituto 

Português de Arqueologia (2003 e 2004);     

� Decisão unânime da Assembleia de Freguesia da Nazaré pela 

preservação e valorização do Caminho Real em Maio de 2006; 

� Falta de resposta a recomendações do EX IPA quanto ao valor 

histórico do Caminho Real e quanto ao cumprimento das obrigações 

expressas em Convenções Internacionais subscritas por Portugal e na 

legislação interna aplicável (Lei do Património, Lei de Bases do 

Ordenamento do Território e Lei das Autarquias Locais) em Junho de 

2006, 

� Nova decisão unânime da Assembleia de Freguesia da Nazaré pela 

preservação e valorização do Caminho Real em Outubro de 2008; 

 

 Assim, a Autarquia ou não fez ou não deu conhecimento de qualquer pesquisa 

histórica ou de quais prospecções arqueológicas no âmbito deste Património 

Cultural Construído (Arqueológico). 

 

Foram executadas obras que o descaracterizaram inicialmente no mandato de 

1983 / 87 pelo Presidente da Junta de Freguesia, o qual mandou alcatroar o 

troço do Caminho Real que atravessa o aglomerado urbano da Pederneira. 
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Alguns troços em terra batida foram sucessivamente alcatroados desde há 

cerca de 10 anos mantendo-se intacto um troço ainda bastante significativo. 

 

O Caminho Real com a extensão total de cerca de 3 km (entre a EN 8/5 e a 

Ponte da Barca) é, contudo, integralmente reabilitável, na nossa opinião.   

 

11. GESTÃO  E  VALORIZAÇÃO 

 

O Caminho Real é uma via com uma extensão significativa (cerca de 3 km), mas 

de reduzida largura, cujas características específicas impedem que se transforme num 

itinerário de alta ou média densidade, mormente os troços já incluídos em meio urbano.  

Por outro lado, a caracterização em quatro troços (como consta da “Memória 

Descritiva” anexa), implica a definição e implementação de medidas diferenciadas de 

reabilitação tendo como objectivo a respectiva protecção e valorização. 

Neste contexto, impõe-se a realização de um plano de reabilitação que contemple 

a salvaguarda e a valorização do Caminho, tendo como objectivos primordiais a fruição de 

cariz turístico-cultural e a perpetuação dos valores identitários, naturais e patrimoniais, 

agora reconhecidos pelas gerações futuras.  

Trata-se de uma acção programática dominada pela interdisciplinaridade, a qual 

terá de prever um plano científico , que contemple um período de investigação 

arqueológica , a partir do qual se estabeleçam as bases rigorosas de preservação, 

valorização e difusão, e um esforço de caracterização histórica mais detalhada , que 

resgate do silêncio os dados materiais e imateriais que contribuem para o estatuto de 

património identitário da/s Pederneira/s, que o Caminho hoje já detém.  

Na posse destes dados, o plano de reabilitação deverá promover a manutenção da 

integridade da envolvente ao caminho, criando uma zona de protecção, a qual permitirá 

beneficiar o parque habitacional e urbano, portanto os seus moradores, melhorando a sua 

qualidade e, por essa via, enriquecendo o Caminho Real e a própria paisagem nazarena. 
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No âmbito da valorização, importa implementar articuladamente três planos 

essenciais:  

 

• Plano de reabilitação do Caminho Real , a cargo de entidades 

competentes na matéria, assumindo-se como ponto de partida o contacto 

com as Estradas de Portugal, instituição que promoveu a reabilitação da    

EN 2 entre Almodôvar e São Brás de Alportel, ao abrigo do conceito 

estradas-património. 

 

Este Plano será obrigatoriamente plurianual, envolvendo vários mandatos 

autárquicos, devendo contemplar, em nosso entender, algumas premissas 

base, nomeadamente: 

 

� Ter em conta as recomendações do Ex IPA (nomeadamente o ofício 

de 30 de Junho de 2006) e a legislação actual e as Convenções 

internacionais aplicáveis; 

� Ser desenvolvido numa óptica de “Desenvolvimento sustentado”; 

� Contemplar Acções diferenciadas pelos troços já identificados; 

� Respeitar os direitos dos moradores actuais; 

� Ser considerada uma via de trânsito automóvel local e de “comboio 

turístico”, cavalos, …  

(de largura semelhante à original e sem estacionamento); 

� Possuir o traçado actual e o piso deverá ser em calçada adequada 

às exigências actuais, mas coerente com a original;  

� Ser criada via específica para peões, deficientes motores, bicicletas, 

…;   

� Contemplar dois miradouros temáticos: mar e terra; ambos com 

calçada de pedra original  

(as vistas, não devem ser privilégio de alguns, mas sim de todos)  
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• Plano de acessos ao Hotel em construção e ao potenc ial Hospital 

 

O acesso a estes empreendimentos junto ao Caminho Real só faz sentido 

pelo lado nascente do mesmo – ligação à variante EN 242 e/ou EN 8/5, 

ambas com acesso imediato à rede de auto-estradas nacionais. 

Os abastecimentos de alimentos e de materiais, a movimentação de 

equipamentos, de pessoal próprio e de prestadores de serviços, de clientes / 

doentes e de visitas nunca poderão ser feitos atravessando o labirinto de 

ruas estreitas da Pederneira ou através do troço sul (seja ele qual for) pois 

será sempre de cariz local (será sempre um “funil”). 

O próprio Hotel e o potencial Hospital sairão altamente valorizados com um 

Caminho Real correctamente reabilitado. 

        

• Plano de desenvolvimento turístico  a desenvolver com as componentes 

de observação da paisagem e de relação com as unidades patrimoniais em 

redor (como se sugere na Memória Descritiva). Deverá ser tido em conta 

que o Caminho constitui um miradouro privilegiado sobre a Praia e Sítio da 

Nazaré e toda a extensão para Sul, ao longo da linha de costa, Serra das 

Pescarias, Berlengas e Farilhões. 

As suas potencialidades turísticas são factores decisivos no processo de 

valorização, enriquecendo, diversificando e diferenciando a oferta cultural 

nacional, regional (Oeste) e local, através de um produto de qualidade.  

Será uma “contra corrente” relativamente às ondas dominantes e 

massificadoras do turismo nacional, regional e local. 

 

12. PROPONENTE 

 

Rui Alberto Varela Remígio 

Rua Fernão Penteado, 22      1400 – 148 Lisboa 

Telefone e fax:   21 301 1038 

Móvel:   96 405 0606 

Endereço electr.: rui.remigio@patrios.net 

Nota: Ver Curriculum Vitae
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Paulo Almeida Fernandes 
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1. UM PATRIMÓNIO ESQUECIDO E… TÃO PRESENTE NO QUOTI DIANO 

 

As estradas fazem de tal modo parte do quotidiano  

que se tende a esquecer que, 

 embora sob outras formas que não as actuais, 

acompanham o homem desde os tempos mais remotos 

ANDRADE, 2004: 50 

 

 Não é novo o conceito de património que privilegia os aspectos identitários de uma 

comunidade, para os quais contribui determinado elemento patrimonial nela inserido, ultrapassando, 

em muito, as hoje tão redutoras noções oitocentistas de monumentalidade e de representatividade 

das unidades patrimoniais no todo nacional ou estilístico. Também não é nova a consciência, nos 

meios culturais dedicados ao património, da necessidade de enquadrar, nas políticas de 

ordenamento do território, os diferentes momentos-memória das populações locais que 

afortunadamente chegaram até aos nossos dias. 

Estas são duas faces do vasto processo em curso de progressiva patrimonialização da 

paisagem, modelo que visa trazer para a esfera cultural todos os vectores passíveis de constituir 

identidade colectiva. Este novo paradigma, longe de constituir um fim utópico, é uma aproximação 

mais rigorosa e exigente ao que se vem chamando património, e às múltiplas dimensões que o 

conceito assume. 

Infelizmente, da teoria à prática, da urgência à decisão, tem-se aberto cada vez mais um 

fosso entre os agentes culturais, por um lado, e os decisores políticos actuantes sobre o território, 

por outro. Todos os dias, de diversas formas, parcelas insubstituíveis do património histórico-

cultural português são sacrificadas em benefício de estratégias locais, regionais e até nacionais de 

pretenso desenvolvimento, a maior parte precipitadas e escassamente fundamentadas. Todos os 

dias, assiste-se à transformação da paisagem sem que estejam reunidos todos os dados que 

justifiquem cabalmente esse acto radical, sendo flagrante a inexistência de estudos que enquadrem a 

mutilação da paisagem numa perspectiva de desenvolvimento sustentado, logo duradouro e dotado 

de mais-valias para a população actual e para as gerações futuras. 

O fosso aberto entre cientistas do património e decisores políticos tem tido, invariavelmente, 

resultados decepcionantes: para os primeiros, um profundo desencanto por verem desaparecer 

elementos patrimoniais insubstituíveis, sem hipótese sequer de estudo prévio para memória futura; 
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para os segundos, uma inconsciência assumida por omissão, alicerçada numa verdadeira ignorância 

acerca da paisagem que tão profundamente transformam.  

E assim, por razões conjunturais de uma só geração, vai-se perdendo o que tantas gerações 

levou a construir e a sedimentar… 

 

As estradas, por mais ou menos históricas, inserem-se na primeira linha desta breve 

reflexão. Por fazerem parte do nosso quotidiano, raramente são entendidas como património. Mas 

elas foram, ao longo de séculos, verdadeiras vias estruturantes da paisagem. Ainda hoje, por mais 

disseminadas que possam estar em meios urbanizados ou peri-urbanizados, a nova paisagem 

obedece à sua pré-existência, adaptando-se as modernas estratégias de ocupação do espaço a uma 

lógica territorial que, em muito, as precede. 

“Sempre presente e óbvia” (ANDRADE, 2002: 7), a estrada adquiriu, nos nossos dias, um 

estatuto de local-transitório, percorrido desatentamente entre dois destinos. Esta noção de passagem, 

de mero utilitarismo para a existência humana contemporânea, acentua uma certa indiferença em 

relação ao seu verdadeiro valor patrimonial. Mas quando a estrada é transformada – quando se faz 

uma rotunda; quando se prolonga num troço novo; quando ao lado se constrói um edifício 

aberrante; quando se levanta um muro… – ela transfigura-se aos nossos olhos e, paradoxalmente, o 

que era apenas um ponto de passagem adquire materialidade na nossa própria experiência: a 

identidade da estrada transforma-se e, com ela, uma parte de nós próprios. 

Enquanto o país foi rural e urbano, os caminhos e as estradas sedimentaram-se. Com uma 

rede viária sobejamente herdada do mundo romano, só no século XVIII se deu, verdadeiramente, 

um salto qualitativo na construção de vias terrestres. Mas foi apenas no século XIX, com os 

progressos técnicos então verificados, que a paisagem viária do país se transformou, iniciando-se, 

de forma bem lenta, o amplo processo que continua nos nossos dias a passos bem mais acelerados. 

Nas últimas décadas, a invasão do mundo rural pelo urbano levou ao desaparecimento, ou 

substancial alteração, de ancestrais estradas e caminhos, responsáveis pela estruturação do espaço 

ao longo de séculos. Mudaram-se trajectos, construíram-se outros, paralelos ou transversais, que 

dificultam o reconhecimento dos originais, substituíram-se micro-topónimos e removeram-se 

antigas referências na paisagem, como cruzeiros, nichos, marcos. Na maior parte dos casos, um 

novo modelo de ocupação do espaço sobrepôs-se a outro que conhecemos escassamente e do qual 

poucas memórias fica(ra)m.  

Em 2001, no seio da extinta Junta Autónoma das Estradas, teve início um ambicioso e 

inovador projecto, que pretendeu resgatar mais de século e meio de informação associada às 
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estradas. Intitulado Estradas em Portugal: Memória e História, esta iniciativa promoveu o estudo 

sistemático do rico arquivo centralizado no Ministério das Obras Públicas e significou o primeiro 

verdadeiro esforço nacional para consolidar informação acerca de um tão frágil património, desde o 

seu impacto na paisagem até às condições técnicas e financeiras que permitiram a criação de uma 

verdadeira rede viária nacional. 

A par de numerosas iniciativas de índole local (algumas referidas adiante), este projecto 

abriu finalmente o caminho para o entendimento das estradas como vectores patrimoniais essenciais 

das comunidades. O trabalho teórico enquadra-se num processo imparável de ampliação do 

conceito de património; o trabalho científico conta com poucos, porém muito significativos, 

documentos e estudos estruturantes a nível nacional; falta a consequência lógica de tudo isto: a 

verdadeira integração das estradas históricas nos processos passivos e activos de identidade 

nacional, regional e local4. 

 

 

 

                                                           
4 Trata-se de um longo caminho a percorrer, se é que agentes culturais e decisores políticos alguma vez o percorrerão 
assumidamente. No I Encontro Nacional de Estradas de Portugal, que decorreu em Viseu, entre 29 e 30 de Junho de 
2005, a dimensão patrimonial das estradas municipais esteve confrangedoramente ausente: abordaram-se os impactos 
sócio-económicos, os interfaces para com os sistemas viários regionais e nacionais, os mecanismos de financiamento e 
a sua relação directa com a segurança rodoviária, até a importância das estradas para a protecção da floresta e do meio 
ambiente, mas nenhuma palavra ficou para a posteridade sobre a sua dimensão cultural e patrimonial. O 2º Encontro, 
realizado em 6-7 de Dezembro de 2006, na Figueira da Foz, voltou a registar a ausência desta componente, tendo sido 
subordinado ao tema “Segurança em Estradas Municipais”. Os principais contributos continuam a partir de meios 
culturais, como aconteceu recentemente (21 e 22 de Abril de 2008) em São Brás de Alportel, onde se realizaram as 
Primeiras Jornadas As Vias do Algarve – da Época Romana à Actualidade. 
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2. O CAMINHO REAL DA PEDERNEIRA:  
algumas certezas; muitas mais por explorar 

 

2.1.AS RAZÕES DE UM CAMINHO 

Ao longo do estudo do Caminho Real da Pederneira, foi constante uma questão de natureza 

vital para a sua clarificação histórica: qual a razão de ter sobrevivido a designação “caminho”, e não 

a de “estrada”?  

Ao que conseguimos apurar, o conceito de “estrada real” é uma designação não anterior à 

segunda metade do século XVIII, embora não tenha sido possível identificar, com segurança, a 

altura em que tal léxico passou a ser adoptado. Parece ser sintomático que na abundante 

documentação sobre o calcetamento das duas grandes estradas utilizadas para a construção do 

Palácio Nacional de Mafra (1730-31) não se refira, uma única vez, o termo “estrada real”, o que 

contrasta com as repetidas alusões ao Palácio como Real Obra, Real Convento ou Real Monumento. 

Em 1843, todavia, já a designação estrada real aparece como conceito antigo e, por isso mesmo, 

algo incompreendido. É o que podemos concluir das palavras do capitão José Belchior Garcês, ao 

fundamentar as suas opções para a rede viária de Trás-os-Montes: “a estas estradas todas ouzamos 

(sic.) nós chamar estradas-reais. Conquanto não saibamos, bem ao certo, o que seja uma estrada real 

em Portugal (…) serão reais por serem do Rei, ou do Estado, que era antigamente uma e a mesma 

coisa? (…) Serão reais as estradas que tiverem certa e determinada largura? (…) Serão finalmente 

estradas-reais aquellas que entre si comunicão pontos importantes? Isso não sabemos nós mas 

adoptámos essa baze” (GARCÊS, cit. MONTEIRO, 2003: 15).  

Sem ideias claras quanto ao conceito de estrada real num passado relativamente recente, 

Belchior Garcês introduziu uma explicação que se haveria de revelar de grande importância até aos 

dias de hoje: a noção de estrada real por ligar dois pontos importantes do território. Ora, esta 

interpretação foi adoptada na segunda metade do século XIX, quando o país foi objecto da primeira 

revolução viária, e passou à República, renomeando-se as antigas estradas reais por estradas 

nacionais (ANDRADE, 2002: 24). 

Sabe-se que, por 1840-43, estava em plano a construção (ou melhoramento) de uma estrada 

Alcobaça – Pederneira (MOPTC, MR. 31), mas nessa mesma altura, o primeiro mapa-projecto de 

construção das estradas directas de Lisboa por todo o país contemplava apenas Alcobaça, não se 

mencionando outras localidades nas imediações (ANDRADE, 2002: 139). As referências às actuais 

estradas EN-8 e EN-242 são mais 
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recentes, merecendo ainda um estudo 

aprofundado os dados que MONTEIRO, 

2003: 17 indica sobre as ligações da 

Pederneira a Vagos, a São Martinho do 

Porto e às Caldas da Rainha em pleno 

século XIX, em concreto sobre se as 

estradas que menciona (Fig. 1) se dirigiam 

efectivamente à Pederneira, ou se já à 

Nazaré, como parece ser mais provável e 

como o próprio traçado de cada uma sugere. 

 
Fig. 1. 

Ensaio de reconstituição das estradas do séc. XIX 
que pretensamente conduziam à Pederneira, segundo 

MONTEIRO, 2003: 19 

 
Fig.2. Mapa de estradas do Oeste em 1790, vendo-se as 

ramificações para Sul do Caminho Real e a extensa malha 
viária em que se inseria 

Em todo o caso, o Caminho 

existia, seguramente, em 1790 

(Fig. 2) e em 1808 (Fig. 3), 

datas em que aparece desenhado 

em mapas da zona, curiosamente 

inserido numa mais vasta rede 

de estradas. Partindo de Norte, 

ao longo da costa mas 

inflectindo ligeira-mente para o 

interior, o caminho terminava no 

curso do rio Alcobaça, mas 

continuaria do lado Sul, em 

direcção a Alfeizerão e depois 

até Peniche. Provavelmente, 

existiria já a Ponte da Barca, que 

permitia a passagem sobre a 

antiga Lagoa da Pederneira 

(então muito assoreada). E a 

partir dessa pon- 

te iniciava-se outra via em direcção ao interior, ao longo da antiga lagoa e depois cruzando-a para 

Norte. 

Igualmente de grande importância é o mapa realizado por MONTEIRO, 2003: 18 (Fig.4). 

Tentando reproduzir a realidade viária da Nazaré / Pederneira no século XIX, o autor, apesar de 
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designar o caminho real por “antiga estrada real”, esclarece eventuais confusões que pudessem ter 

existido a respeito da relação do caminho com as estradas reais oitocentistas. Com efeito, os 

traçados das actuais EN-8 (E.R. 64) e EN-242 (E.R. 59), sintomaticamente, não reaproveitaram o 

trajecto do caminho, sinal de que, na revolução viária do século XIX, o objectivo a alcançar não era 

o centro histórico da Pederneira, mas sim a Praia da Nazaré. Ao mesmo tempo que a Pederneira 

perdia importância, outra micro-centralidade local emergiu – a Praia -, dirigindo-se para aí as novas 

vias. E os antigos caminhos entraram em desuso e foram substituídos, deles se perdendo a memória. 

O Caminho Real ilustra, assim, um antigo uso do território, que nada tem que ver com as estratégias 

locais inauguradas no século XIX e continuadas, em grande medida, na centúria seguinte. 

 
Fig. 3. Pormenor da rede de estradas na zona, em inícios 
do século XIX. Plan of the Country North of Lisbon 
showing the Positions of the British and French Armies 
previous to the Battle of Vimiera (sic), 21st August 1808. 
Museu Municipal de Torres Vedras 
 

 
Fig. 4 

Relação do Caminho Real com a Estrada Real n.º 59 e 
com a foz do rio Alcobaça no século XIX, segundo 

MONTEIRO, 2003: 18  

 

Pelo que atrás ficou exposto, queremos afirmar que a designação Caminho Real não pode, 

evidentemente, corresponder aos séculos XVIII e XIX. Ela foi consolidada numa época mais 

recuada, prévia às revoluções viárias do Absolutismo e do Fontismo e, com grande probabilidade, 

por intervenção directa da coroa. Em que período terá, então, sido rasgado este pequeno, mas tão 

relevante caminho? 

Para responder a esta pergunta há um trabalho arqueológico de fundo a fazer. Como se verá 

mais adiante, o potencial arqueológico desta via tem sido erradamente interpretado, uma vez que, 

sob a camada de terra batida e gravilha recente, apareceram já vestígios de calçada antiga, que 

supomos corresponder a um tipo de aparelho comum no século XVIII. A ficha de inventário do ex-
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IPA aponta como época de constituição do caminho o século XIII, ligando provavelmente 

Alcobaça, ou um dos seus múltiplos agentes nos coutos do mosteiro, à lagoa da Pederneira, 

permitindo, assim, uma ligação terrestre ao antigo porto da Pederneira. Apesar das lacunas 

documentais desse longínquo século XIII, este é um dado que deve ser tomado em linha de conta na 

revisão do pioneiro estudo de Iria Gonçalves sobre a rede viária medieval que levava a Alcobaça 

(GONÇALVES, 1982), o que implica também uma reavaliação científica do sistema defensivo da 

Lagoa, estudado por GARCIA, 1963-64 e 1970). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 
Traçado actual do  

Caminho Real e relação 
com os centros históricos 

da Nazaré e da Pederneira  

E há que questionar quais as realidades que o caminho colocava em comunicação, uma vez 

que não se tratava de um mero itinerário entre dois pontos populacionais relevantes na zona. Na 

actualidade, tem início numa estrada certamente antiga (Alcobaça - Pederneira / Sítio da Nazaré) e 

termina nas antigas margens da Lagoa da Pederneira, junto ao local onde a tradição cristalizou a 

existência de uma Ponte da Barca. Este facto parece-nos ser de grande importância, pois o caminho 

contorna, propositadamente, o centro histórico da Pederneira, não levando ao núcleo principal do 

antigo burgo, antes o bordejando pelo lado nascente.  

Eram outras as marcas no território que a via se destinava a unir, hoje tão diluídas na 

paisagem: do lado Norte, o Pinhal de Leiria (longamente conhecido como Pinhal do Rei); do lado 

Sul, a Lagoa da Pederneira, em cuja margem setentrional se estabeleceu o antigo Porto da 

Pederneira, abundantemente referido na documentação da Época Moderna e hoje 

arqueologicamente invisível. Perante estes dados, o caminho tinha um objectivo muito preciso: 

ajudar ao transporte das madeiras provenientes do Pinhal para o antigo porto, onde serviam à 

construção naval no estaleiro ou eram embarcadas para outros portos, designadamente Lisboa.  
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Fig. 6. 
Mapa de Alexandre Masai, 1607-1617 

 
A ausência do Caminho Real neste mapa 

não deve significar a sua inexistência por esta 
altura, uma vez que só está retratado o trajecto 

entre a vila e o forte que dominava a baía da 
Nazaré. Estão omissos o antigo porto e a mancha 

florestal a Norte. 

 

Está documentada a importância do antigo porto da Pederneira como ponto de escoamento 

de produtos do Pinhal (PINTO, vol. I, 1938: 38; PENTEADO, 2000: 92, entre muitos outros), 

constituindo mesmo o principal ancoradouro a Sul daquela gigantesca área florestal, onde se podia 

fazer o embarque das matérias-primas durante os meses de maior instabilidade do mar. 

Particularmente valorizado tem sido o estaleiro que laborava no porto, “onde se construíram alguns 

navios de estado e particulares” (LEAL, 1875: 516). Manuel Laranjo COELHO, 1924, efectuou um 

primeiro estudo sobre os “mareantes, pescadores, calafates e construções navais nos séculos XV a 

XVII”  na Pederneira, o que dá uma primeira ideia da dinâmica sócio-económica verificada em torno 

da foz do rio Alcobaça por aqueles séculos. E nas últimas décadas diversos trabalhos agrícolas 

levados a cabo no mar interior da Pederneira revelaram numerosos achados arqueológicos, desde 

antigas embarcações a espólio associado à navegação (BLOT, 2003: 214-215 faz um resumo dos 

múltiplos achados desde a década de 60 até à actualidade, bem como dos sugestivos topónimos 

associados à Lagoa, onde se salienta a repetida ocorrência de “porto”). 

Perante estes factos, a que se deve juntar a grande riqueza agrícola, piscícola e hortícola da 

zona, é de presumir que existissem vários caminhos entre algumas marcas no território e os pontos 

marítimos de escoamento. Infelizmente, desconhece-se o local exacto onde o porto da Pederneira 

foi estabelecido e, tão ou mais importante, se foi objecto de deslocalizações ao longo da sua 

história.  
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Fig.7. 
Mapa de João 
Teixeira (1648), 
que representa a 
“Barra da 
Pederneira” ainda 
activa nesta data 

É relativamente conhecido o processo de assoreamento da Lagoa da Pederneira. (REMÍGIO, 

2007: 15-16, entre outros). Apesar de o mapa de João Teixeira, datado de 1648, incluir a Barra da 

Pederneira, assumindo, assim, que nessa data a foz do Alcobaça ainda constituía um ponto de 

referência marítima na zona (Fig. 7), ALÃO, 1628: 118 relatou o encalhe de uma nau na baixa-mar, 

num local específico intitulado “carreira” (sintoma de que já poderia haver um canal objecto de 

drenagem periódica), não conseguindo muitos homens, munidos de enxadas, pás e baldes, desfazer 

o entulho que se acumulou à volta da embarcação. E Bernardo de BRITO, 1617: 245-246 referiu 

que a Lagoa “já no tempo de agora, não admite em si embarcações de muita conta, se não são uns 

barcos pequenos, que sobem do mar por uma lagoa acima, e vão algum espaço subindo pelo Rio 

que vem de Alcobaça, ficando as embarcações grandes no mar alto defronte da Vila da Pederneira, 

sem poderem entrar pela foz do Rio”.   

Neste cenário de progressivo e acelerado assoreamento da lagoa no século XVII, é legítima a 

dúvida acerca de possíveis deslocalizações de áreas do porto, cada vez mais para Ocidente. A esse 

respeito, é interessante verificar que o Caminho Real praticamente termina na foz do Alcobaça, 

podendo ter servido um dos momentos finais de vida do porto, quando este estaria já situado no 

limite poente da lagoa. Por outro lado, a própria relação orgânica que parece existir entre o 

Caminho e a Ponte da Barca parece sugerir uma relativa interdependência entre ambos. A ser assim, 

o caminho teria sobrevivido à decadência do porto da Pederneira, continuando a servir outro 

entreposto de grande importância na zona: o porto de Alfeizerão, reconhecidamente o de maior 

envergadura desta parcela do território nacional costeiro desde a Idade Média, que “no tempo de D. 

Manuel (…) podia abrigar oitenta navios de alto bordo”, mas que no século XVII, à semelhança do 

que aconteceu mais a Norte, já se encontrava substancialmente assoreado (RAU, 1984: 62). 
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Perante estes dados, seguramente 

fragmentários, fica a convicção de que o 

Caminho Real não se tratava nem de uma 

estrada (na concepção progressista de 

estrada do século XIX – planeada, 

hierarquizada, com características técnicas 

individualizáveis), nem de uma calçada, 

apesar de ter sido objecto de calcetamento 

em data ainda desconhecida. 

Provavelmente, quando o topónimo se 

gerou, ou começou a ser difundido, 

tratava-se verdadeiramente de um 

caminho. Nunca chegou a ser estrada 

(ainda hoje as suas reduzidas dimensões o 

sugerem); mas foi real em associação com 

a extensa mancha florestal a Norte, 

alimentando a abundante construção naval 

da Lisboa da época dos Descobrimentos. 

 

 
Fig. 8 

Planta de localização do Caminho Real 
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Fig. 9 
Vista aérea do 
Caminho Real, a 
partir do Google 
Earth 
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2.2. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DOS TROÇOS CONSERVADOS 

 Ao longo dos tempos, o Caminho Real foi objecto de distintas apropriações, em particular os 

seus terrenos adjacentes. Tal como chegou aos nossos dias, é possível distinguir quatro grandes 

troços, constituindo esta diferenciação uma abordagem conceptual, porém evidente do ponto de 

vista urbanístico/paisagístico: 

 

 a) Troço N8-A -  Rua do Barão da Cortiçada (Fig. 10) 

Este primeiro troço, que se desenvolve genericamente de NE. para SO., caracteriza-se por 

duas circunstâncias essenciais: o traçado sinuoso que o Caminho aqui adoptou e a sua plena 

incorporação em meio urbano.  

Partindo da Estrada Nacional que liga a Nazaré a Alcobaça, afasta-se do centro histórico da 

Pederneira (FIG 1-1), assumindo uma distância em relação ao núcleo mais antigo do burgo. Parece 

sintomática a localização da Rua Nova. Assim designada por corresponder a uma primitiva 

expansão urbanística da localidade, ela, na prática, limita pelo lado nascente o centro histórico da 

Pederneira, de Norte a Sul (REMÍGIO, 2007: 55), enquadrando a Praça do Pelourinho (actual Praça 

Bastião Fernandes). No seu limite meridional, entronca com a Rua da Fonte e, esta, com a Rua do 

Barão da Cortiçada, verdadeira via limite da Pederneira neste sector. O facto de a localidade não 

contemplar, até há escassos anos, uma expansão para Sul permitiu a associação do cemitério à 

Igreja da Misericórdia, aproveitando o esporão rochoso que se desenvolve sobranceiro à actual 

Nazaré, no sentido meridional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 10.  
Vista aérea do troço a)  
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Fig. 11. 
Sector meridional do 
troço a), vendo-se, em 
primeiro plano, vestígios 
de uma calçada anterior 
ao pavimento de alcatrão. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 12. 
Transição entre os troços 
c) e d), destacando-se o 
impacto paisagístico do 
caminho sobre a Nazaré. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 13. 
Limite meridional do 
troço d), junto à Ponte da 
Barca, realçando-se o 
traçado bem distinto da 
EN 242, que segue para a 
Nazaré, em terreno plano. 
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b) Troço que acompanha o muro nascente do Cemitério da Pederneira (Fig. 14) 

 

 

 

O segundo troço identificável é o de menor dimensão e pode considerar-se uma área de 

transição entre o anterior (inserido em meio urbano) e o seguinte (onde ainda impera uma lógica 

plenamente rural). Caracteriza-se por um meio peri-urbano, ditado pelo muro do cemitério a poente 

e algumas unidades habitacionais a nascente, em particular até à Rua Dom Joaquim da Nazaré. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Vista aérea do troço b) 
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 c) Troço Cemitério – Hotel (Fig. 15) 

 

Este troço desenvolve-se desde o 

final do cemitério até ao futuro Hotel, 

onde termina a estrada alcatroada. É o 

sector do Caminho que se encontra mais 

ameaçado de descaracterização, pelo 

elevado potencial turístico que apresenta, 

em particular pela privilegiada localização 

sobre a Nazaré. Neste troço, o Caminho 

percorre a crista rochosa sobranceira à 

praia e foz do rio Alcobaça, paralela à 

actual EN 242. No final do trajecto, 

inverte ligeiramente a sua trajectória para 

Sul, permitindo que o Hotel, implantado 

em semi-círculo voltado a poente, esteja 

directamente voltado para a marina. 

Inserido em meio rural até há 

escassos anos, o aproveitamento deste 

sector como zona privilegiada de 

expansão da Pederneira, aproveitando o 

vizinho traçado da EN 242 Variante à 

Nazaré, que circundará a localidade pelo 

lado nascente, determinou uma radical 

alteração de condições. 

 

 
Fig. 15 - Vista aérea do troço c) 
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Fig. 16. Placa toponímica num dos prédios que limitam o Caminho Real (Fot. Rui Remígio) 
 
 
 
 
 

 
Fig. 17. Pormenor do muro de contenção no troço d) (perto da Ponte da Barca) (fot. Rui Remígio) 
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d) Troço Hotel – Ponte da Barca / EN 242 (Fig. 18) 

O último troço é 

o que menos modifi-

cações sofreu ao longo 

dos tempos. O facto de 

não possuir tapete de 

alcatrão fez com que a 

pressão urbanística pou-

co se fizesse sentir, 

apesar do aproveita-

mento parcelar de algu-

mas unidades uni-fami-

liares. Só nos mais 

recentes instrumentos de 

planeamento urbanístico 

da Nazaré é que este 

troço passou a figurar, 

integrando-se parcial-

mente num dos traçados 

alternativos da EN 242 

Variante à Nazaré. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 18. 
Vista aérea do troço d)  
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2.3.  A EVIDÊNCIA ARQUEOLÓGICA 

 Durante muito tempo, pensou-se que o Caminho Real não fora calcetado, limitando-se a 

uma via de terra batida, sucessivamente alteada ao longo dos tempos com deposição sistemática de 

camadas de terra. A realidade, todavia, é que, pelo menos o troço d), sintomaticamente a sua parte 

mais íngreme, foi objecto de um calcetamento de alguma qualidade, executado em época ainda 

desconhecida, mas possivelmente anterior à segunda metade do século XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 19. 
Pormenor da 
calçada sob o 
pavimento 
actual. 
20.08.2008 

Não foram ainda realizadas quaisquer 

sondagens arqueológicas, apesar de os vestígios 

estarem à vista desarmada, sob a camada de terra 

batida5. Foi possível fotografar parte da calçada 

(Figs. 19-20), realizada com pedra relativamente 

miúda, mal aparelhada e de dimensões irregulares 

(espécie de calhau rolado), com amplos espaços de 

preenchimento à base de terra ou eventual argamassa 

que a análise preliminar efectuada não deixa 

perceber. 

Fig. 20. 
Pormenor do aparelho da calçada, em 20.08.2008  

                                                           
5 Estes vestígios foram revelados pelas chuvas e pela erosão natural da heterogénea camada de terra batida. A sua 
fragilidade faz com que novos vestígios possam aparecer a breve trecho, o que torna a investigação arqueológica uma 
necessidade cada vez mais premente. Para além do troço d), importa orientar as pesquisas para os troços b) e c), tendo 
em atenção que a tradicional localização da antiga Pederneira tem sido situada próximo do Cemitério. 
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Enquanto o tabuleiro do Caminho foi realizado neste aparelho aparentemente caótico, com 

recurso ao calhau rolado, os limites laterais (Figs. 21 e 22) parecem ter sido efectuados com pedras 

ligeiramente melhor aparelhadas, por forma a servir de travamento ao dispositivo. É o que sugere a 

extrema proximidade deste tipo de aparelho com o que foi realizado no gigantesco projecto de 

Estrada Real do Brasil, de que apresentamos uma fotografia (Fig. 23) para melhor se perceber as 

possíveis semelhanças entre os dois tipos de aparelho. 

 

 
Fig. 22. Outra perspectiva do limite nascente do antigo 

pavimento (Fot. Rui Remígio) 
Fig. 21. 
Pormenor do limite nascente  
do antigo pavimento. 20.08.2008 

Na fase de conclusão deste trabalho, foi com grande agrado que recebemos algumas 

informações documentais da parte do Dr. Pedro Penteado, que comprovam a existência de uma 

calçada setecentista no Caminho Real. O primeiro documento data de 5 de Junho de 1765 e consta 

de um pedido da Câmara da Pederneira ao Rei D. José para que se realizassem obras no caminho 

entre aquela vila e a Barquinha. O segundo diploma está datado 14 de Dezembro de 1756 e refere-

se à ordem régia para proceder ao calcetamento do caminho, pelo menos entre a Barquinha e 

Famalicão6. 

Por eles ficamos a saber que o Caminho Real, passando a nascente da Pederneira, 

continuava para Sul da Ponte da Barca (Barquinha), por Famalicão até S. Martinho do Porto. Aí 

eram embarcadas as madeiras do Pinhal de Leiria com destino ao Arsenal de Lisboa. Estas 

informações provam a perda de importância do porto da Pederneira, já então impraticável, o que 

obrigava à utilização de S. Martinho do Porto. 

                                                           
6 Ambos estes documentos constam de um pequeno artigo publicado online pelo seu autor: Pedro PENTEADO, “Novos 
documentos para a história do Caminho Real entre a Pederneira e S. Martinho do Porto no século XVIII”, 
http://www.penteado.blogspot.com, em 02.11.2008. 
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Especificamente sobre o Caminho, os documentos esclarecem que, em 1756, D. José 

ordenou o calcetamento da via mas que, logo em 1765, o rigoroso inverno havia causado muitos 

danos, em particular na ladeira da Barquinha, arruinando parte do itinerário monte abaixo, o que 

obrigaria à construção de um muro de contenção. Em final desse ano, a obra foi adjudicada a José 

Pires da Lomba, de Salir de Matos, ficando a fiscalização a cargo do governador do Forte de São 

Miguel. 

Desconhecemos o que se passou a seguir, até se a obra foi realmente executada, mas estes 

dados são de extrema importância porque constituem a primeira referência cronológica aproximada 

para os vestígios de calçada, recentemente descobertos precisamente nas proximidades da Ponte da 

Barca. Por outro lado, estes documentos certificam que o Caminho continuava até São Martinho do 

Porto, o que lhe assegura um estatuto plenamente regional na rede viária histórica da zona7. 

 

2.4. ALGUNS PARALELOS PARA O CAMINHO REAL: 

uma realidade em construção 

Uma calçada muito semelhante foi encontrada no concelho de Mafra, no Lugar de Cravos 

(freguesia da Ericeira)8 (Fig. 24), pelo que supomos ter sido esta forma de calcetar os caminhos 

uma prática comum entre a transição para o século XVIII e o Liberalismo, coincidindo este período 

com a primeira revolução viária moderna, em que se adoptou o método de Mac Adam e se 

abandonou a tradição de calcetar os caminhos com pedra miúda. 

 Estes são os dados disponíveis até agora sobre a antiga calçada que cobria, pelo menos em 

parte, o Caminho Real da Pederneira. A sua espessura, a julgar pela linha do antigo pavimento que 

se encontra ao longo do limite nascente do troço d), não parece ser muito grande, limitando-se a 

uma camada de pedra sobre uma base potencialmente mais dura por compactação, mas também 

aqui faltam elementos de caracterização. Em todo o caso, o que se deixou expresso parece provar o 

elevado potencial arqueológico destes elementos, não só numa perspectiva regional. Se o tapete da 

Estrada Real brasileira se impõe como crono-tipologia de referência, em Portugal ainda não se 

                                                           
7 Uma das conclusões a que chegou Pedro Penteado foi a de que, com estes melhoramentos, o Caminho Real impôs-se 
como principal itinerário da zona, secundarizando um antigo trajecto pela Serra das Pescarias. “Ao mesmo tempo, 
apesar da sua qualidade não ser a melhor, tornava-se parte do principal itinerário terrestre entre aquele centro de 
peregrinação [Sítio da Nazaré] e a capital do reino” (PENTEADO, 2008: 2). 
8 As calçadas que circundam a Tapada de Mafra, e que correspondem ao período de construção do Palácio Nacional (ou 
pouco posteriores, em alguns casos), apresentam também este tipo de aparelho tendencialmente caótico, facto que 
permite supor tratar-se de um sistema de calcetamento generalizado na altura. A própria documentação já compulsada a 
respeito das estradas que ligavam Lisboa ao Palácio Nacional de Mafra, no século XVIII, revela que o processo de 
calcetamento foi muito rápido (entre Setembro de 1730 e a Primavera do ano seguinte), o que implicou o recurso a 
materiais locais e a um ritmo de trabalho muito rápido (Cf. SILVA, 1943: 4-5). 
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chegou a esse estádio científico, havendo um longo trabalho a desenvolver, a começar, 

precisamente, pela investigação arqueológica à calçada do Caminho Real da Pederneira. 

 Ainda no campo da arqueologia deve incluir-se a Fonte da Barca, estrutura de apoio ao 

Caminho que, ao longo de séculos, serviu as gentes e os animais que por ali passaram e que foi 

soterrada em 1989 (SILVA E PENTEADO, 1989).  

 

 

 
Fig. 23. Estrada Real Brasileira. Pormenor do aparelho, realçando-se o maior cuidado das extremidades 

 
 
 
 

 
Fig. 24. Estrada no lugar de Cravos, Ericeira, Mafra 
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3. PLANO DE VALORIZAÇÃO DO CAMINHO REAL 
 

O Caminho Real da Pederneira configura um recurso turístico-cultural de acentuado 

potencial local e regional. Dimensão histórica, permanência material e imaterial na identidade 

local, valor paisagístico e instrumento potenciador de motivos de interesse, a vários níveis de 

conhecimento / fruição, mas também de novas valências sócio-económicas, fazem deste trajecto 

um local que importa salvaguardar e valorizar numa dupla perspectiva:  

• por aqui passa uma parte importante da herança comum da Nazaré / Pederneira (com 

relevantes extensões à Lagoa da Pederneira e ao Pinhal de Leiria e aos Coutos de 

Alcobaça);  

• por aqui passa uma parte importante do futuro comum da Nazaré / Pederneira (a sua 

plena integração nos planos de desenvolvimento sustentado da zona gerará um produto 

turístico único e irrepetível, contribuindo para o carácter e individualidade dos destinos 

“Nazaré” e “Oeste”). 

 

 

3.1. DOCUMENTOS ESTRUTURANTES: FUNDAMENTAÇÃO 

 A presente proposta de classificação reconhece ao Caminho Real um conjunto de 

características, valências e potencialidades que se enquadram em diversos documentos estruturantes 

da política patrimonial, não apenas em Portugal mas também a nível internacional. 

 O documento fundamental da política nacional sobre a protecção e valorização do 

património cultural - Lei n.º 107/2001 de 8 de Setembro, que estabelece as bases da política e do 

regime de protecção e valorização do património cultural - consagra o princípio de «testemunho 

com valor de civilização ou de cultura» para que um bem seja integrado na categoria de património 

a «ser objecto de especial protecção e valorização» (art. 2.º, §1). Para esta definição ampla, 

concorrem dois níveis de apreciação – o «interesse cultural relevante» (art. 2.º, §3)9 e os «critérios 

genéricos de apreciação» (art. 17.º)10. 

                                                           
9 “3 — O interesse cultural relevante, designadamente histórico, paleontológico, arqueológico, arquitectónico, 
linguístico, documental, artístico, etnográfico, científico, social, industrial ou técnico, dos bens que integram o 
património cultural reflectirá valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade ou 
exemplaridade”. 
10 “Artigo 17.º Critérios genéricos de apreciação para a classificação ou a inventariação (…) serão tidos em conta algum 
ou alguns dos seguintes critérios: a) O carácter matricial do bem; b) O génio do respectivo criador; c) O interesse do 
bem como testemunho simbólico ou religioso; d) O interesse do bem como testemunho notável de vivências ou factos 
históricos; e) O valor estético, técnico ou material intrínseco do bem; f) A concepção arquitectónica, urbanística e 
paisagística; g) A extensão do bem e o que nela se reflecte do ponto de vista da memória colectiva; h) A importância do 
bem do ponto de vista da investigação histórica ou científica; i) As circunstâncias susceptíveis de acarretarem 
diminuição ou perda da perenidade ou da integridade do bem”. 
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 O Caminho Real da Pederneira possui valores intrínsecos que se conjugam com várias 

destas alíneas. É um elemento patrimonial com valor cultural próprio e a diferentes níveis: 

- histórico (ligação entre o Pinhal de Leiria e o antigo Porto da Pederneira, realidades com 

existência segura nos inícios do século XIV e com participação activa na empresa dos 

Descobrimentos);  

- arqueológico (os vestígios de calcetamento da época moderna assim o indicam, restando 

muitos pontos em aberto sobre eventuais pavimentos anteriores); 

- etnográfico (pelo ainda largamente desconhecido património imaterial a que está 

associado ao longo dos tempos); 

- científico (à medida que se vão investigando outras estradas antigas, maior relevância 

assume o Caminho como possível estrada de referência científica, capaz de originar uma crono-

tipologia ao nível do aparelho de calçada); 

- social (o passado da Pederneira está recheado de homens do mar e alguns que fizeram o 

transporte de madeiras desde as manchas de floresta mais a Norte até ao antigo porto11. Um estudo 

de natureza social certamente trará novos dados sobre esta realidade histórica e a sua importância 

no universo social objecto de investigação); 

- técnico (o estudo rigoroso do Caminho certamente trará novos dados sobre a evolução das 

estradas no nosso país e respectivos métodos construtivos). 

Para além destes pontos, que se inserem no primeiro nível de apreciação contemplado pelo 

texto legal, importa ainda contextualizar o Caminho Real nos critérios genéricos de apreciação. 

Neste segundo nível, existem também importantes conclusões a tirar, na medida em que: 

- é um elemento patrimonial com testemunho simbólico e notável de vivências; 

- possui valor técnico assinalável; 

- tem inerente uma componente paisagística de elevado potencial turístico-cultural; 

- contribui decisivamente para a memória colectiva da Pederneira e, num âmbito 

ligeiramente mais vasto, de toda a zona entre o Pinhal de Leiria e as antigas lagoas da Pederneira e 

de São Martinho do Porto; 

- representa um marco de grande importância na investigação histórica e científica actual 

sobre este tipo de vias; 

-   está ameaçado a vários níveis, correndo sérios perigos de desestruturação, perda de 

memória ou integridade de algumas das suas partes constitutivas. 

                                                           
11 A título de exemplo, cite-se um documento de 28-09-1500, no qual os pescadores e mareantes da vila da Pederneira 
assinam um requerimento para que lhes seja pago o “serviço que têm feito no carreto das madeiras para as caravelas” 
(IAN/TT, Corpo Cronológico, Parte II, mç. 3, n.º33). 
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 Estabelecida a fundamentação para a classificação do Caminho Real na Lei-Base do 

Património nacional, existem muitos outros documentos orientadores, a nível internacional, onde a 

proposta de protecção legal deste património tem aplicabilidade12. Porque o Caminho Real, como se 

tem vindo a caracterizar neste trabalho, não tem só uma dimensão patrimonial; nele confluem 

aspectos paisagísticos, turísticos, imateriais e até rurais que importa valorizar na presente Proposta 

de Classificação, e que foram já objecto de regulamentação ou orientação internacional. Vejamos 

em que medida. 

 

a) Orientações no seio do Património Mundial 

Da Paisagem Cultural (1972) às Rotas do Património (1994) 

 O primeiro documento internacional que aqui se invoca é a Convenção para o Património 

Mundial, Cultural e Natural, realizada em Paris, em 1972. Pela primeira vez, assumiu-se o conceito 

de “Paisagem Cultural”, resultado da acção conjugada entre Homem e Natureza. Para o caso que 

nos interessa, importa mencionar a 2.ª categoria então definida, a Paisagem essencialmente 

evolutiva, formada a partir de “uma exigência de origem social, económica, administrativa e/ou 

religiosa”. É precisamente neste campo que se insere o Caminho Real da Pederneira, uma unidade 

patrimonial cultural, definida por desafios sócio-económicos colocados à paisagem e em evolução 

através de um período. 

 Apesar de ser um documento orientador para efeitos de inscrição de unidades de património 

na Lista de Património Mundial, a Convenção inaugurou um debate que se prolonga até aos nossos 

dias e que conta já com numerosos contributos, a escalas mais locais e específicas. Nesta linha, 

insere-se também o conceito de “Rotas do Património”, debatido em Madrid, em Novembro de 

1994. Ainda no seio das unidades potencialmente candidatas a Património Mundial, o trabalho aqui 

desenvolvido permitiu arrancar com os mais recentes itinerários culturais, associando diversos 

patrimónios numa só realidade, geradora de mais-valias turísticas para o todo.  

 

 

 

 

 

                                                           
12 Um outro decreto legal que tem passado despercebido, mas que foi recentemente invocado por GRAÇA, 2008, s/p. é 
o n.º 28468, de 15 de Fevereiro de 1938, onde se refere expressamente que as estradas podem ser classificadas de 
interesse público, em função do seu porte, estrutura, idade, raridade, ou que por motivos históricos ou culturais se 
distinguem de outros exemplares. Infelizmente, este articulado nunca foi transposto para a já rica legislação da 3.ª 
República Portuguesa sobre o património cultural. 
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b) A dimensão cultural do mundo rural 

Declaração de Cork (1996) e Conferência de Salzburgo (2003) 

 No âmbito da União Europeia, têm-se produzido numerosos documentos orientadores acerca 

de políticas comuns e sustentáveis que visem harmonizar as diversas regiões da Europa. A 

Declaração de Cork, assinada naquela cidade irlandesa em 9 de Novembro de 1996, no final da 

Conferência Europeia de Desenvolvimento Rural, foi um dos primeiros esforços concertados para 

valorizar as especificidades do mundo rural, tentando impedir o seu desaparecimento em algumas 

regiões. É um documento orientador de políticas sócio-económicas subsidiárias da PAC, mas onde 

a dimensão cultural contribui decisivamente para a sustentabilidade das zonas rurais13. 

 Em Novembro de 2003 registou-se o reforço das orientações assinadas em Cork. A 2ª 

Conferência Europeia de Desenvolvimento Rural, reunida em Salzburgo, chamou a atenção para as 

especificidades de cada zona rural, não apenas nos seus aspectos produtivos, mas, sobretudo, nas 

suas características culturais e paisagísticas. A preservação da paisagem física e humana foi uma 

das grandes preocupações, assumindo-se que só o investimento no mundo rural pode impedir o seu 

desaparecimento e consequente substituição pelo urbano14.  

 No seu conjunto, estes dois documentos chamam a atenção para a necessidade de preservar 

as zonas rurais, a uma escala cada vez mais pequena e, por isso, cada vez mais individualizada. O 

reconhecimento das especificidades de cada zona impõe a sua clara definição, através de um 

trabalho programático que pretende envolver os agentes locais. Invariavelmente, a dimensão 

cultural é um dos alicerces para o reconhecimento dessas especificidades e dos próprios limites 

físicos a contemplar. 

 Numa altura em que se assiste, em Portugal, a alguns desmedidos processos de expansão do 

mundo urbano, as orientações de Cork e de Salzburgo assumem uma importância vital para o 

próprio património, constituindo este um elemento de memória dos ancestrais usos do território, que 

se impõe valorizar para permanência desses valores numa paisagem em radical e irreversível 

mudança. 

 

 

 

                                                           
13 “Ponto 4 – Sustentabilidade: As políticas devem promover um desenvolvimento rural que fomente a qualidade e a 
amenidade das paisagens rurais europeias (recursos naturais, biodiversidade e identidade cultural), para que a 
sua utilização pelas gerações actuais não prejudique as opções das gerações futuras”. 
14 “Preserving the diversity of Europe’s countryside and encouraging the services provided by multifunctional 
agriculture is of ever growing importance. Managing the farmed environment and forests will serve to preserve and 
enhance the natural landscape and Europe’s diverse cultural heritage, particularly in more remote rural areas with 
their sites of high nature value”. 
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c) A paisagem: registo privilegiado da memória humana 

Convenção Europeia da Paisagem (2000) 

 A dimensão paisagística e ambiental do Caminho Real da Pederneira encontra 

fundamentação na Convenção Europeia da Paisagem, realizada em Florença, no dia 20 de Outubro 

de 2000, e ratificada por Portugal em 2005, pelo Decreto n.º 4/2005 de 14 de Fevereiro (Diário da 

República, Série I-A, n.º 31, pp.1017-1028).  

 A partir de conceitos como política da paisagem, qualidade paisagística ou gestão da 

paisagem, o texto final da Convenção assumiu que a mão humana foi (é) um dos agentes 

primordiais de modelação da paisagem, devendo as orientações ter em conta essa extensão, que 

ultrapassa o redutor conceito de paisagem inalterada pelo Homem15. Cada Estado comprometeu-se 

em, entre outras acções, “integrar a paisagem nas suas políticas de ordenamento do território e de 

urbanismo, e nas suas políticas cultural, ambiental, agrícola, social e económica, bem como em 

quaisquer outras políticas com eventual impacte directo ou indirecto na paisagem” (capítulo II, art.º 

5.º, d))16. 

 Ora, neste contexto, a componente paisagística do Caminho Real é um factor decisivo, que 

se associa às potencialidades turístico-culturais inerentes. A ideia de constituição de dois centros 

interpretativos / de observação de paisagem ao longo do percurso, com visibilidade sobre a Nazaré, 

o Sítio, a Serra das Pescarias e a linha de costa a Sul, assume-se como uma medida de verdadeira 

integração da paisagem na política de ordenamento do território, associando-se-lhe ainda uma 

valência de carácter cultural, a explorar nos dois centros interpretativos / de observação da 

paisagem. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Capítulo I, Artigo 1.º (Definições): “«Paisagem» designa uma parte do território, tal como é apreendida pelas 
populações, cujo carácter resulta da acção e da interacção de factores naturais e ou humanos”. 
16 Uma outra acção aceite pelos signatários da Convenção foi a de promover a investigação conducente à identificação 
das paisagens. Em Portugal, esse trabalho iniciou-se nos anos 90, no seio da Direcção Geral do Ordenamento do 
Território e Desenvolvimento Urbano, instituição central que encomendou à Universidade de Évora um estudo de 
âmbito nacional. Deste processo resultou a catalogação de 128 unidades-padrão de paisagem, numa lógica meramente 
física, a que faltou a dimensão humana da modelação da paisagem. Aguarda-se, por isso, que um novo estudo seja 
promovido, onde se contemple a interdisciplinaridade de outras ciências actuantes sobre o território (FERNANDES, 
2007: 47-48). 
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d) Imaterial real. 

Convenção para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial (2003) 

Em vigor desde 20 de Abril de 2006, e ratificado por Portugal somente em 26 de Março de 

2008, este documento chamou a atenção para vários aspectos, alguns dos quais devem ser tomados 

em conta no presente contexto. Partindo do princípio que há uma profunda interdependência entre o 

património construído e natural e o imaterial, é importante ter em consideração que as práticas 

imateriais acontecem num espaço e tempo17.  

Quer isto dizer que, independentemente do desconhecimento que temos sobre a 

movimentação de homens e mercadorias ao longo do Caminho Real, respectivo quotidiano ao longo 

dos tempos e episódios ou factos ali ocorridos, existe um inquérito de teor imaterial a efectuar em 

futuras abordagens a este património, sob pena de a investigação falhar em aspectos fundamentais 

de caracterização daquela via. 

Também a toponímia parece ter aqui um papel fundamental. Até ao momento, não fosse a 

transmissão geracional do topónimo, nenhuma outra prova restaria da existência deste Caminho 

Real. Em associação com ele está a Ponte da Barca, curioso topónimo que parece ilustrar a 

antiguidade de uma ponte feita de barcas, em época bastante recuada, tendo em conta que o 

assoreamento da lagoa se acelerou extraordinariamente a partir do século XVII. A toponímia é, de 

resto, um dos guardiães privilegiados da memória das comunidades e muitas antigas vias do centro 

histórico da Pederneira guardam essa antiga relevância: Rua da Fonte; Rua da Fontinha; Rua de 

Nossa Senhora das Areias (em memória do antigo orago da Pederneira); etc. 

Por tudo isto, sugere-se que o Caminho Real da Pederneira possa figurar no Inventário do 

Património Cultural Imaterial a realizar no nosso país e conforme determina o texto final da 

Convenção que mereceu a ratificação do Estado Português. 

 

 e) A evidência arqueológica 

 Convenções de Granada (1985) e de La Valetta (1992) 

 Os ainda escassos vestígios arqueológicos mencionados no ponto 2 desta Memória possuem 

já um complexo contexto teórico. A Convenção de Granada (1985), fundadora, em muitos aspectos, 

da moderna legislação sobre a salvaguarda do património (art.º 1.º) – onde se diferenciam as 

categorias de monumento, conjunto arquitectónico e sítio -, contém, no seu art.º 10.º, algumas 

                                                           
17 “Artigo 2.º (Definições), Ponto 1: Entende-se por «património cultural imaterial» as práticas, representações, 
expressões, conhecimentos e aptidões – bem como os instrumentos, objectos, artefactos e espaços culturais que lhes 
estão associados – que as comunidades, os grupos e, sendo o caso, os indivíduos reconheçam como fazendo parte 
integrante do seu património cultural”. 
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recomendações em matéria de política de conservação. Aí se menciona, por exemplo, a 

obrigatoriedade dos Estados em incluir a protecção do património “nos objectivos essenciais do 

ordenamento do território e do urbanismo”, e garantir “que tal imperativo seja tomado em 

consideração nas diversas fases da elaboração de planos de ordenamento”.   

 De forma mais objectiva em relação ao património arqueológico é o conteúdo do texto 

produzido na Convenção de La Valetta, Malta (1992). Entre as muitas orientações aí aceites pelos 

Estados que a assinaram, consta uma ampla definição de património arqueológico: “todos os 

vestígios, bens e outros indícios da existência do homem no passado”, susceptíveis de constituir 

“fonte de memória colectiva” e “instrumento de estudo histórico e científico”. No âmbito da 

conservação, reforçou-se o conteúdo da Convenção de Granada, ao estipular a necessidade de 

“conciliar e articular as necessidades respectivamente da arqueologia e do ordenamento do 

território” , “assegurar uma consulta sistemática entre arqueólogos, urbanistas e técnicos do 

ordenamento do território” e “prever, se exequível, a conservação in situ de elementos do 

património arqueológico”. 

 

f) E o futuro? 

O Espírito do Lugar e os Itinerários Culturais (2008) 

 O mais recente documento orientador do ICOMOS é o que resultou da 16ª Assembleia Geral 

da Instituição, reunida na cidade do Quebéc entre 29 de Setembro e 4 de Outubro de 2008, 

intitulado “Declaração para a Preservação do Espírito do Lugar”. Este novo conceito privilegia, em 

pé de igualdade, as características materiais e imateriais da herança patrimonial das comunidades18, 

mas aprofunda esta última dimensão, por ser a mais frágil, a de maior dificuldade de apreensão e a 

que requer um número superior de recursos para a sua salvaguarda e difusão. Paralelamente a este 

novo paradigma de património, a Declaração do Quebéc reclama uma interdisciplinaridade prévia a 

qualquer intervenção sobre a herança comum de uma comunidade, convocando responsavelmente 

todos os agentes, que intervêm sobre o território, para a realização de projectos sustentados de 

investigação e de divulgação, envolvendo ainda a riqueza de diálogos transgeracionais para a 

continuidade do espírito do lugar. Esta noção tem uma muito precisa aplicabilidade em relação ao 

Caminho Real, uma vez que o topónimo que identifica esta via só chegou até aos nossos dias por 

                                                           
18 “1. Recognizing that the spirit of place is made up of tangible (sites, buildings, landscapes, routes, objects) as well as 
intangible elements (memories, narratives, written documents, festivals, commemorations, rituals, traditional 
knowledge, values, textures, colors, odors, etc.), which all significantly contribute to making place and to giving it 
spirit, we declare that intangible cultural heritage gives a richer and more complete meaning to heritage as a whole and 
it must be taken into account in all legislation concerning cultural heritage, and in all conservation and restoration 
projects for monuments, sites, landscapes, routes and collections of objects”. 
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transmissão geracional do espírito do lugar, muito para cá do desaparecimento do porto da 

Pederneira, que servia, e da própria perda de relevância do itinerário, fruto da revolução viária do 

século XIX.  

Na mesma reunião do Quebéc aprovou-se a Carta de Itinerários Culturais. Rejeitando a 

noção de itinerários culturais como meras vias históricas, o documento contempla as dinâmicas 

sociais associadas ao itinerário, as suas especificidades culturais, a sua importância para a relação 

entre comunidades e os aspectos imateriais inerentes, sem nunca perder de vista o conceito de “uso 

durável” – que não é mais que a relação sustentável que se poderá estabelecer entre o itinerário 

cultural e a actividade turística. 

Em Portugal, muitas vezes sem se ter consciência das preocupações elencadas pelos já 

numerosos documentos internacionais dedicados ao conceito de “itinerários culturais” – que esta 

Carta agora vem consolidar -, algumas instituições promove(ra)m rotas e itinerários turístico-

culturais. Praticamente todas as autarquias e instituições de carácter local / regional (desde as 

Comissões Coordenadores até às paróquias, passando pelas extintas Regiões de Turismo) apostaram 

neste conceito para divulgar e valorizar o seu património mais relevante, arquitectónico, 

arqueológico, natural, gastronómico, literário, etc. Em consonância com uma mudança 

(diversificação) de gosto dos turistas, estes itinerários funcionam como visitas orientadas, com 

etapas e caminhos devidamente assinalados e pontos de paragem nos lugares mais simbolicamente 

relevantes para a comunidade local / regional. 

 Esta é uma área em desmedida expansão e ultrapassou já a esfera meramente local ou 

regional, impondo-se a uma escala europeia / mundial. O European Institute of Cultural Routes, que 

tem como lema: “cultural routes and landscapes: a common heritage of Europe” (www.culture-

routes.lu), disponibiliza ao público rotas temáticas que sejam comuns a mais que um país europeu, 

pretendendo, assim, dirigir-se à identidade europeia. 

 A escalas mais reduzidas, a aplicabilidade deste princípio mantém-se: descobrir os locais 

mais emblemáticos da comunidade em busca da sua identidade. Ora, a dimensão simbólica do 

Caminho Real da Pederneira faz com que seja um elemento patrimonial directamente ligado à 

memória e identidade local / regional. Para além disso, importa salientar as possibilidades de 

integração em itinerários culturais. Neste campo, as potencialidades são múltiplas:  

- Centro Histórico da Pederneira (escala local, urbana); 

- Concelho da Nazaré (escala local); 

- Rota das 3 Lagoas (escala regional); 

- Pinhal de Leiria (escala regional); 
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- Coutos de Alcobaça (escala regional); 

- Estradas históricas (escala regional / nacional). 

 

 

3.2. ACÇÕES DE VALORIZAÇÃO 

No momento em que é redigida esta Memória, estão já em curso alguns processos 

urbanísticos que contemplam a transformação do Caminho Real. Particularmente afectado será o 

troço c) (Cemitério – Hotel), que a autarquia prevê alargar para os normalizados 7,5m de faixa de 

rodagem. Na mesma reunião de executivo municipal em que se tomou esta decisão, ocorrida em 

finais de Setembro de 2008, foi ainda deliberado beneficiar o troço d) (Hotel – Ponte da Barca) 

(BERNARDINO, 2008: 5), aguardando-se a apresentação de um plano específico. 

Independentemente dos processos a decorrer no seio da Câmara Municipal da Nazaré, impõem-se 

algumas observações que melhor contextualizam e evidenciam a importância dos vários troços e 

suas especificidades. 

Ainda em plano está a construção 

da EN – 242, Variante à Nazaré, cuja 

proposta (Fig. 25) previa a alteração 

substancial do troço d). O Estudo de 

Impacto Ambiental que acompanha este 

projecto, todavia, reconheceu valor 

arqueológico ao Caminho Real, salientan-

do a sua ligação à navegação na antiga 

Lagoa da Pederneira (FREIRE, coord., 

2002: 14), razão pela qual se estudou uma 

alternativa ao traçado da nova via (traçado 

a preto, mais à direita). 

Fig. 25. Proposta de traçado (soluções A e B) para 
a EN 242 – Variante à Nazaré com impacto sobre 

o troço d) do Caminho Real (2002) 

 

Troço a): N8-A -  Rua do Barão da Cortiçada 

Compreensivelmente, as alterações ditadas por uma eventual valorização deste troço terão 

de ser muito limitadas, ditadas pelos constrangimentos urbanísticos existentes e o diminuto espaço 

disponível. Sugere-se um plano de sinalética específico, reforçando o estatuto do Caminho Real 

para a identidade local, com renovação das placas identificativas das vias e indicações acerca de 

pontos de interesse nos troços seguintes. 
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Diferente actuação sugere-se para o início do Caminho. No largo onde entronca com a EN 8 

/ 5-A, sugere-se a colocação de uma sinalética mais desenvolvida, com indicação de início do 

percurso e um painel explicativo com infografia do Caminho, pontos de paragem/fruição e pequeno 

resumo histórico. 

 

Troço b): muro nascente do Cemitério da Pederneira 

O segundo troço, por constituir um espaço de transição entre as realidades urbana e rural da 

envolvente ao Caminho, possui escassas potencialidades de valorização. Não só se trata de uma via 

relativamente estreita, como esta se encontra fortemente limitada pelos elementos divisores das 

várias propriedades que a ladeiam.  

Neste contexto, sugere-se que a intervenção se limite à renovação de toponímia, na 

continuidade do plano de sinalética a adoptar para o troço anterior, devendo esta medida ser 

reforçada, no cruzamento entre o Caminho e a Rua Barão da Cortiçada, com outras indicações 

relativas a pontos de interesse no centro histórico da Pederneira, de forma a que o Caminho 

funcione como eixo estruturante dos vários motivos de interesse turístico-cultural da localidade. 

É importante, todavia, proceder-se a uma investigação arqueológica neste sector, uma vez 

que a tradição aponta como localização tradicional da antiga Pederneira as imediações do 

Cemitério. No próprio cruzamento do Caminho Real com a Rua Barão Cortiçada existem vestígios 

de uma calçada prévia ao pavimento de alcatrão, que importa investigar, esclarecendo a sua origem 

e eventual ligação com os elementos de calçada já identificados no troço d). 

 

Troço c): Cemitério – Hotel 

Independentemente dos planos que existem para este sector do Caminho, o troço c) é o que 

apresenta maiores potencialidades de valorização. Por um lado, é envolvido por uma paisagem 

ainda fortemente ruralizada, reveladora dos antigos usos da terra. Por outro, não está tão afectado 

por elementos dissonantes e espartilhantes, como muros recentes ou delimitações de carácter mais 

permanente. Finalmente, é o troço que possui mais e melhores valências turísticas, pela sua 

privilegiada implantação sobre a falésia, a praia da Nazaré e a foz do rio Alcobaça. 

Neste cenário, impõem-se algumas medidas de valorização, as quais foram já objecto de 

ponderação por parte do Eng. Rui Remígio, em anteriores contributos sobre o Caminho. 

A mais importante destas medidas é a constituição, do lado poente, de dois espaços 

interpretativos, com componente de observação da paisagem, cada um dedicado a uma dimensão da 

história da zona: o Mar e a Terra, dotando, assim, o futuro visitante de instrumentos científicos e 
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didácticos que lhe permitam apreender as especificidades locais em torno destes dois temas: usos e 

costumes; artes do mar e da pesca; organização do espaço em função destas dominantes; antigo 

porto e lagoa da Pederneira, sua relação com o Pinhal de Leiria e com os Coutos de Alcobaça; 

patrimónios relevantes na zona, respectivas tipologias e cronologias, etc. A localização exacta 

destes dois centros ficará dependente de um plano de pormenor, onde se certifique quais os mais 

vantajosos eixos de observação da paisagem, sem prejuízo de eventuais direitos privados já 

adquiridos. 

Esta componente de observação da paisagem dotará a Pederneira de mais dois miradouros 

privilegiados, potenciando, assim, o uso do teleférico que a autarquia pretende instalar entre a 

Nazaré e a Pederneira, ligando a Av. do Município ao Largo e Miradouro da Misericórdia, 

“transporte colectivo e não poluente” que se institui como mais um factor diferenciador da oferta 

turística do concelho (Tinta Fresca, 08-10-2008). Acresce ainda o facto de o PDM da Nazaré 

actualmente em vigor considerar grande da área onde se insere o troço c) do Caminho “zona de 

desenvolvimento turístico da Pederneira”. 

A conjugação entre estas potencialidades e as mencionadas no troço b) poderá levar à 

realização de materiais promocionais que evidenciem a riqueza turístico-cultural da zona, desde o 

Sítio da Nazaré até à Igreja de São Gião da Nazaré, passando pelas manchas florestais, Mosteiro de 

Alcobaça, dispositivos defensivos da Lagoa da Pederneira e usos e costumes típicos daquela parcela 

de território. 

Tendo em conta as fortes ameaças que o conjunto enfrenta, com risco de alcatroamento 

generalizado do Caminho, sugere-se que a investigação arqueológica a executar no troço d) 

contemple a trasladação de troços da calçada histórica para estes dois espaços interpretativos, para 

além do decalque que será necessário fazer, em matéria de investigação e de conservação pelo 

registo (neste caso, não se trata, evidentemente, de um processo de valorização, mas sim de um mal-

menor científico, perdendo-se todo e qualquer vestígio deste elemento patrimonial para fruição das 

gerações futuras). 

Ainda no sentido da valorização do conjunto como um todo, propõe-se que se dê 

continuidade ao projecto de sinalética específica, marca diferenciadora do Caminho, dotando-o, 

assim, de mais um elemento identitário único, este em pleno em século XXI.  
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Troço d): Hotel – Ponte da Barca / EN 242 

O troço final apresenta algumas potencialidades turísticas (especialmente na sua envolvência 

– onde existe um eventual segundo caminho, mais tardio e simples, a poente, e onde a organização 

da propriedade é mais ampla, possibilitando a existência de projectos estruturantes de maior 

envergadura). Mas é ao nível da arqueologia que o seu potencial é superior.  

Já se mencionou que, em recente visita, foi possível identificar pequenos troços da calçada 

antiga que cobre este troço, sob a densa camada de gravilha e terra ali depositada. As fotografias 

que acompanham a presente proposta revelam uma calçada ainda em bom estado de consolidação, 

sem perdas assinaláveis de matéria, pelo que se impõe o seu estudo e decalque para memória futura, 

não apenas para eventuais reconstituições do antigo Caminho Real (pequenas amostras ou 3D), mas 

para constituição de uma crono-tipologia que possa servir de paralelo a outras calçadas que existem 

no país. É que, apesar de o estudo sobre as vias terrestres se encontrar numa fase pouco mais que 

embrionária, virá o tempo em que a exigência científica relacionará aparelhos de calçadas antigas 

(em particular as da Época Moderna). A completa destruição deste troço significará, por isso, a 

perda absoluta, sem reversibilidade possível, de um elemento que, a seu tempo, poderá ser de 

extrema relevância para o estudo específico da rede viária nacional, funcionando a sua rigorosa 

investigação como um primeiro contributo crono-tipológico para essa matéria. 

O final do troço, junto à Ponte da Barca, integra ainda outras potencialidades importantes. 

Uma delas diz respeito à sinalética, onde se poderá incluir uma composição semelhante à que se 

sugeriu para o início do troço a), junto à EN 8 / 5-A, com um mapa, indicações preciosas e outra 

informação de carácter relevante para a plena fruição do Caminho e do concelho.  

Finalmente, importa avaliar o impacto que a valorização do Caminho poderá ter noutros 

itinerários pedestres e ciclo-turistas na zona a Sul da Nazaré. O elevado potencial do património 

natural neste território é um dado que deve ser contemplado em relação com o Caminho Real, na 

medida em que a unidade patrimonial que aqui nos ocupa pode ser o início de alguns itinerários 

pedestres, quer em direcção ao interior da antiga Lagoa da Pederneira, quer ao longo da Linha de 

Costa, em direcção a São Gião da Nazaré. 
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Fig. 26. Mapa com o património mais importante em torno do Caminho Real.  

Legenda: N (Centro Histórico da Nazaré e Sítio da Nazaré); P (Centro Histórico da Pederneira); 1 (Igreja de São Gião 
da Nazaré); 2 (Igreja de Santo André e Pelourinho de Cela); 3 (Igreja de Nossa Senhora da Luz, Bárrio); 4 (Valado dos 
Frades e Estação de Caminho de Ferro); 5 (Monte e Ermida de São Bartolomeu); 6 (Igreja da Vestiaria); 7 (Arqueologia 

da Serra das Pescarias – vestígios pré-históricos); 8 (Famalicão – vestígios pré-históricos e romanos); 9 (Torre de D. 
Framondo). 
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4. CALÇADAS, CAMINHOS, ESTRADAS E VIAS.  

ALGUNS EXEMPLOS DE INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO 

  

Desde, pelo menos, a estrada real persa, construída por Dário I no século V a.C., até à já 

histórica EN 2, que liga Almodôvar a São Brás de Alportel, passando por importantes troços de vias 

romanas ou pelo célebre Caminho de Santiago, a Humanidade orgulha-se de preservar trilhos, 

caminhos e vias rasgados pelos nossos antepassados, com objectivos bem diversos dos que hoje 

privilegiamos. 

 Essas artérias, provavelmente as mais duradouras acções da mão humana sobre a paisagem, 

serviram gerações e gerações de homens e mulheres, que as calcorrearam para os mais diversos 

fins. Foi a constante reconversão das estradas que permitiu a sua preservação até aos nossos dias. E 

foi, também, a desadequação aos saltos qualitativos e tecnológicos, a perda de importância em 

termos económicos e até culturais, que determinou o seu desaparecimento e a consequente perda de 

memória dessas ancestrais vias. 

A contemporaneidade introduziu um valor inteiramente novo na evolução histórica das 

estradas: o seu potencial turístico. Na actualidade, são já numerosos os itinerários turístico-culturais 

que incluem uma componente paisagística ou histórica centrada precisamente nas vias de 

comunicação. A nível nacional, regional ou local, a nova consciência dos lugares do quotidiano 

como vectores de identidade colectiva potenciou o aproveitamento turístico destes eixos territoriais. 

Para maior comodidade, as estradas formaram a estrutura de rotas culturais, de carácter geográfico 

ou temático, sem as quais a fruição de locais, monumentos, observatórios de paisagem ou pontos de 

referência no território seriam impossíveis. 

Existe, todavia, uma substancial distância entre os produtos turísticos e a respectiva 

preservação legal de estradas, calçadas e vias. Até anos recentes, o mais comum foi proteger-se e 

valorizar-se o património associado aos caminhos, mas não os próprios trajectos. Com efeito, foi (é) 

relativamente frequente classificarem-se pontes, cruzeiros, fontes, poços, alminhas e marcos, mas 

não as vias propriamente ditas, à excepção de alguns troços de estradas romanas, porque incluídos 

numa abordagem arqueológica do território19. 

A tendência está, porém, a inverter-se. De forma mais ou menos discreta, são já muitas as 

manifestações que visam salvaguardar, valorizar e promover alguns troços de estradas, calçadas e 

                                                           
19 A classificação de vias somente romanas é uma constante da política patrimonial portuguesa do século XX. Ainda 
muito recentemente (1990), verificou-se um esforço legislativo na Região Centro que classificou, como Imóveis de 
Interesse Público (Dec. 29/90, DR 163 de 17-07-1990), apenas antigas estradas romanas: Troço de Via Romana no 
Lugar de Ereira (Sever do Vouga); Troços de Antigas Vias no Concelho de Viseu; Troço de Via Romana entre 
Ranhados e Coimbrões (Viseu). 
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ruas em meio urbano. A Rua de D. João I, em Guimarães (Norte) pode justamente considerar-se o 

primeiro grande momento de classificação de uma unidade patrimonial centrada numa artéria 

urbana. Apesar de fora das portas da cidade, a via está estruturada desde o século XII, ligando uma 

das principais entradas do perímetro muralhado à estrada para o Porto, e a homogeneidade orgânica 

que manteve até aos nossos dias determinou a sua protecção legal de âmbito cultural20. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 27. 
Calçadas históricas de Monsaraz 
durante o processo ilegal de 
obras 

Mais recentemente, outros casos chamaram a atenção para a importância deste património. 

Na vila de Monsaraz (Alentejo), o debate em torno das obras nas calçadas antigas (Fig. 27) que, 

durante gerações, conduziram homens e mercadorias ao burgo fortificado, foi aberto pela ADIM 

(Associação de Defesa dos Interesses de Monsaraz), no dia 1 de Agosto de 2007. Ao abrigo do 

Projecto de “Recuperação de caminhos pedonais na zona envolvente de Monsaraz”, que previa a 

construção de novos parques de estacionamento e diversos trabalhos nas calçadas, a Autarquia 

levou a cabo uma série de obras ilegais21. Tão ou mais importante que o facto de uma associação de 

defesa de património ter valorizado as calçadas como parte integrante do património da vila, foi a 

consciência de que essas vias têm uma relação directa, histórica e, por conseguinte, identitária, com 

                                                           
20 A Rua de D. João I foi classificada como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto 735/74, DG 297, de 21-12-1974. 
É assim designada por, no início da via, se ter erguido um padrão dedicado a D. João I, o que determinou a substituição 
do primitivo topónimo: Rua dos Gatos. Aqui se situava o hospital e a gafaria de São Lázaro, sintoma de que a artéria era 
muito concorrida nos tempos baixo-medievais. A classificação foi determinada pela homogeneidade do conjunto 
edificado da rua (que repete a típica casa vimaranense dos séculos XVI e XVII), a sua relevância em tempos medievais 
e a qualidade de algumas notáveis construções barrocas (Venerável Ordem Terceira de São Domingos) e outras já 
oitocentistas.  
21 A denúncia feita pela ADIM mereceu uma crítica liminar de conteúdo político pelo executivo municipal (Reunião de 
Câmara de 08-08-2007), mas não de teor técnico, uma vez que a Direcção Regional de Cultura do Alentejo (em trânsito 
de Direcção Regional do ex-IPPAR) solicitou o embargo das obras a 07-08-2007, impondo a condição de 
acompanhamento arqueológico e a entrega de um verdadeiro projecto, o que não havia sido feito pelo executivo 
municipal. O caso foi objecto de proposta conciliadora por parte da Câmara e da DRCA, assinada a 07-09-2008, mas as 
denúncias da ADIM sobre as obras ilegais foram remetidas ao Tribunal Central Administrativo do Sul, que condenou a 
Autarquia em 15 de Setembro de 2008. Cf. Jornal Palavra, ano XLI, n.º 483 (13-08-2007), p.1. 
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as muralhas, o que deveria ter implicado a própria reavaliação da área classificada como 

Monumento Nacional, resgatando da Zona de Protecção elementos que, justamente, fazem parte do 

castelo enquanto unidade orgânica patrimonial. 

Contrastando com a posição da autarquia reguenguense, é o programa de valorização do 

troço de via de origem romana em São Brás de Alportel (Algarve). Neste município, o antigo 

matadouro foi convertido em Centro Explicativo e de Acolhimento da Calçadinha de São Brás 

(inaugurado a 07-12-2007), não só impedindo-se a destruição de dois elementos patrimoniais de 

impacto local, como refuncionalizando-os para uso turístico-cultural22. 

Infelizmente, muitos casos não ultrapassaram ainda a esfera da investigação ou do simples 

reconhecimento conceptual da sua importância. É o caso da Estrada Velha de Canas de Senhorim 

(Centro). Em Agosto de 2005, o Jornal de Canas de Senhorim chamou a atenção para esta via, que 

foi a principal estrada da zona antes da abertura, no século XIX, da Estrada Real entre Mangualde e 

Santa Comba Dão. Parte desse itinerário ainda se conserva, em dois troços fundamentais23. De 

provável origem romana, como parecem atestar os vestígios materiais ali identificados, este 

caminho serviu gerações e gerações ao longo do planalto beirão, praticamente até à actualidade. E 

só novas estratégias viárias, algumas bem recentes, determinaram a sua perda de importância e 

consequente decadência. A Estrada Velha de Canas é um elemento identitário de primeira 

importância para os defensores da elevação de Canas de Senhorim a município. Ela ilustra a 

centralidade da antiga sede de concelho, a que foi outorgada carta de foral em 1196, e nos dias de 

hoje, um tanto paradoxalmente, assume-se como herança comum reconhecida pelos vários agentes 

da contemporaneidade, mas a que faltam os consequentes processos de investigação e de 

valorização. 

No âmbito da investigação, muito se tem caminhado, apesar de escassos terem sido os 

projectos alvo de apresentação pública ou divulgação coerente. É o caso da Serra de Montemuro, 

onde se desenvolve o projecto “A Última Rota da transumância”. Com este título, realizou-se em 

Viseu, no dia 18 de Junho de 1999, um colóquio sobre o tema, celebrando assim a última ida 

transumante de gado bovino ao Montemuro, realizada precisamente nesse ano (SOUSA, 
                                                           
22 www.calcadinha.cm-sbras.pt, em 12-10-2008. A Calçadinha de São Brás é uma via de origem romana, que ligava o 
litoral centro do território de Ossonoba (Faro) às terras a Norte da Serra do Caldeirão. Os actuais dois troços 
conservados totalizam um trajecto de 1480 metros, convertidos em itinerário turístico-cultural. O Centro Explicativo 
tem ainda o objectivo de centralizar a investigação e valorização do passado arqueológico da área do município, tendo-
se já desenvolvido uma série de iniciativas de investigação e divulgação. Veja-se ainda BERNARDES e OLIVEIRA, 
2002. 
23 SANTOS e MOURAZ, 2005, http://www.canasdesenhorim.org, em 29-09-2008: «dum lado, vinda das Terras de 
Senhorim passa a estrada velha que ladeia o Folhadal, segue aos Carregais e à Pantanha, sobe ao Alto da Cumieira, à 
Lapa do Lobo e chega aos Fiais mesmo junto à Orca dos Fiais. Do outro lado, a estrada velha que vem desde Nelas 
(Asnelas na altura) e segue ininterruptamente até à entrada da Póvoa de Sto. António. Depois perde-se no início da 
estrada para as Laceiras, mas volta-se a encontrar mais adiante seguindo na direcção de Cabanas de Viriato”. 
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OLIVEIRA, JESUS e MARTINHO, 2005: 175)24. Dos campos de Coimbra, da Serra da Estrela, e 

até de mais longe, homens e mulheres conduziram manadas de gado para a serra, através de antigas 

canadas hoje já muito destruídas, mas de que subsistem alguns troços que fazem já parte de 

pequenos itinerários turísticos de natureza pedestre (Fig. 28). 

 

 
Fig. 28. Antiga canada na Serra de Montemuro 

 

Em estado mais embrionário estão outros projectos de investigação, cujos resultados se 

esperam para breve. No âmbito da constituição do Museu do Campo Militar de São Jorge (Batalha, 

Centro), está em curso o reconhecimento da rede viária antiga da zona, um elemento mais de 

valorização do projecto25. Na Região de Lisboa e Vale do Tejo, a Plataforma Intermunicipal Linhas 

de Torres conferiu especial importância às estradas militares que ligavam os vários fortes que 

constituíam aquela linha, encarando-as como parte integrante do sistema defensivo então definido. 

No Forte do Alqueidão (Sobral de Monte Agraço), as escavações revelaram parte da calçada intra-

muralhas, aspecto considerado de grande importância, tendo em conta que o rápido esforço de 

                                                           
24 A transumância como vector identitário da zona ultrapassou já largamente a escala redutora do património edificado. 
Há um inquantificável número de referências imateriais subjacentes a esta prática e o próprio Grupo de Teatro do 
Montemuro levou à cena, em 2006, uma peça com o título “Ubelhas, Mutantes e Transumantes”, sintoma do impacto 
que esta realidade teve até muito recentemente nas gentes da serra. Veja-se ainda OLIVEIRA e SILVA, 2000 e 
PAULINO, 2001. 
25 Uma primeira abordagem foi realizada pela Dra. Maria Antónia Amaral, aguardando-se a publicação parcelar dos 
resultados. 
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realização das Linhas de Torres privilegiou a construção em terra de muros, fossos e estradas. No 

município de Mafra, está em progresso um projecto de investigação sobre as estradas da zona, 

desde a Idade Média até aos inícios do século XX, tendo em atenção a abundante documentação 

sobre as vias por onde passou grande parte das matérias-primas para a construção do Palácio-

Convento de Mafra. 

Estes exemplos são elucidativos quanto ao papel científico e turístico-cultural que as 

estradas cada vez mais assumem na valorização das especificidades de cada comunidade, a ponto de 

ultrapassarem, em muito, a sua dimensão utilitária e entrarem de pleno direito no debate sobre 

ordenamento do território. Mas, se em Portugal, como se viu, e à excepção dos dois casos a seguir 

mencionados (EN 2 e Geira Romana), ainda se está muito longe de uma normalização legal, alguns 

exemplos estrangeiros merecem ser invocados para que se perceba, definitivamente, o grau de 

sucesso sócio-económico a que a valorização turístico-cultural das estradas pode chegar. 

 

4.1. O Caminho de Santiago: o mais célebre dos caminhos 

Por muitos considerado como o primeiro elemento patrimonial verdadeiramente ordenador 

da Europa Ocidental, o Caminho de Santiago está estruturado desde, pelo menos, o século XII. 

Itinerários de fé ao longo da História, os seus múltiplos trajectos adquiriram, em décadas recentes, 

um conteúdo cultural de forte pendor turístico, transformando o conceito numa das mais lucrativas 

actividades relacionadas com a herança civilizacional ibérica. Em todas as localidades ao longo do 

Caminho principal existe a memória dos tempos medievais e modernos, devidamente assinalada a 

quem por lá passa hoje. Paralelamente, existe uma multiplicidade de produtos turísticos (desde 

hotéis e restaurantes a passeios específicos, passando por museus, lojas ou sites na internet), que se 

encarregam de reforçar e difundir o conceito.  

A maior parte dos troços originais que compõem o Caminho de Santiago não está, todavia, 

conservada. Em todo o caso, alguns trajectos preservaram elementos mais tardios, como parte das 

calçadas ou dos muros, ou outros aspectos identitários. Em 2002, a Universidad de León promoveu 

um curso de Verão intitulado “Análisis, Gestión y Conservación del Patrimonio del Camino de 

Santiago”, iniciativa que, apesar de conter ainda um grande pendor histórico, foi importante para a 

valorização do Caminho como um todo. Os principais contributos valorativos têm partido de 

instituições locais, uma vez que, ao longo dos anos, várias foram as comunidades espanholas que 

geraram associações de amigos do Caminho.  

Intervenções de restauro com jovens (como aconteceu em 2007, nos Pirinéus, com a limpeza 

do troço Canfranc-Villanúa), valorização dos patrimónios associados e específicos de cada 
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comunidade, emissão de alertas sobre eventuais intervenções pouco rigorosas e deficientemente 

planeadas, ou promoção de investigações arqueológicas em alguns troços (uma das mais recentes 

ocorreu na Vieja Calzada de Beasain, País Basco), são alguns dos aspectos que mais singularizam a 

dinâmica em torno do Caminho de Santiago e as múltiplas vontades que nele confluem, unindo 

decisores políticos e agentes culturais num mesmo fim: valorizar, a todos os níveis possíveis, este 

recurso patrimonial único, inscrito na Lista de Património da Humanidade desde 1993. 

 

4.2. Estamos no Caminho Certo. A Estrada Real brasileira 

De âmbito bem mais específico é a Estrada Real Brasileira, composta por dois trajectos 

entre a costa do actual Estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais: o primeiro partindo de Paraty 

(designado por caminho velho), e o segundo com início no Rio de Janeiro (caminho novo). No seu 

conjunto, estes dois itinerários percorrem mais de 1600 Km e estão bem definidos na paisagem e na 

organização do território desde o século XVIII. 

A valorização deste complexo patrimonial, que ultrapassa a redutora noção de via e se alarga 

aos múltiplos patrimónios em redor, desde as cidades aos elementos naturais e de biodiversidade, 

tem sido assegurada pelo Instituto Estrada Real. Através de parcerias com outras organizações 

estatais e privadas, o IER constituiu um projecto modelar a vários níveis, desenvolvendo acções e 

projectos que têm como epicentro a estrada real, fazendo com esta seja um verdadeiro motor de 

desenvolvimento sócio-económico das zonas por onde passa.  

Sinalética específica (em estradas, cidades e pontos de interesse ao longo dos caminhos), 

produtos dedicados a públicos concretos, projectos de investigação transversais entre zonas e entre 

áreas científicas, ofertas turísticas diversificadas e devidamente articuladas com promotores 

turísticos credenciados, pontos de apoio ao longo dos itinerários para viajantes pedestres ou ciclo-

turistas, unidades móveis para formação de orientadores ao longo dos percursos, são algumas das 

características únicas deste projecto, que o transformaram numa referência mundial. 
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Fig. 29. 

Exemplo de sinalética na Estrada Real 
 
 
 
 

Fig 30. 
Mapa da Estrada Real nos seus 
dois trajectos 

 
4.3. El Camín Real de la Mesa 

Na vertente setentrional da cordilheira Cantábrica (Astúrias), o Camín Real de la Mesa 

(assim designado por passar pelo cume de Mesa) é um trajecto de origem pré-romana que foi, 

sucessivamente, reutilizado pelos povos que se seguiram no domínio da região, até aos nossos dias. 

Composto por redes de caminhos num total de 172 Km de vias beneficiadas e revitalizadas, este 

caminho desempenhou papel fundamental nas épocas romana e medieval, constituindo, nesta 

última, um dos eixos de expansão do reino asturiano, ligando Oviedo a Astorga. 

Em torno deste destino cultural gravitam numerosos projectos de índole turística, que 

partem da vitalidade e visibilidade proporcionadas pelo Camín para promover outras realidades 

locais, como a gastronomia, fauna e flora, turismo rural em casas típicas asturianas, vivência dos 

rios, a herança mineira ou a linha defensiva aqui formada pelos republicanos durante a Guerra Civil 

Espanhola, fragmentos, enfim, de uma paisagem de montanha onde se formou um mundo de 

relações específico entre o ser humano e a natureza. 

O site oficial do Camín (www.caminrealdelamesa.es) disponibiliza um conjunto de 

itinerários (com mapa, perfil dinâmico e características específicas de conteúdo prático) de âmbito 

local e comarcal, uma vez que a rede de caminhos congrega diversos municípios, empenhados 

activamente na sua valorização. Para além disso, existe uma muito diversificada oferta de outros 

motivos de interesse, desde parques naturais temáticos (Casa do Urso, Parque da Pré-História de 

Teverga) até centros interpretativos (Caverna de Candamo; Ecomuseu de Somiedo), passando por 
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elementos naturais excepcionais (Cueva Huerta) e unidades patrimoniais mais convencionais 

(Termas Romanas de Valduno, Colegiada de Teverga). Neste rico e variado complexo, o Camín é a 

unidade estruturante, o princípio ordenador de todo um modelar reaproveitamento do território para 

efeitos turísticos e culturais, sustentáveis. 

 
Fig. 31. O Camín Real no Parque Natural de Somiedo 

 

4.4. El Camino Inca 

No Perú, entre Cuzco e Machu 

Picchu, tem sido valorizado um velho ca-

minho do Império Inca, que unia a capital 

à cidade perdida, aberto há pelo menos 

cinco séculos. Optando por percursos de 

dois ou quatro dias, os turistas percorrem 

os trilhos deixados pelos Incas e pode ser 

parcialmente efectuado de comboio.  

 

 
Fig. 32. Calçada a caminho de Machu Picchu 

 

4.5. O Trilho Apache do Arizona 

O Estado americano do Arizona 

fez um esforço para preservar parte do 

trilho Apache, em associação com o 

Parque Natural Florestal de Tonto. Ao 

longo de cerca de 40 milhas de estrada 

não pavimentada, o visitante tem contacto 

com o magnífico cenário montanhoso, 

desértico e pontuado de lagos que povoa o 

imaginário de muitos apaixonados pela 
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história índia norte-americana. São 

múltiplas as valências turísticas associadas 

a este projecto, desde hotéis a visitas 

guiadas a pontos de interesse próximos, 

como as minas das montanhas 

Superstition ou o Canyon Lake. 

Figs. 33 e 34. Troço e Mapa doTrilho  

 

 
4.6. A route Jacques-Couer 

Criada em 1954 por três proprietários privados de 

castelos da região do Loire, esta rota é um esforço 

concertado para promover uma das grandes 

originalidades da zona: os castelos e demais sítios 

históricos construídos entre os rios Cher e Loire.  A partir 

da cidade de Bourges, existe um território pleno de 

surpresas e de motivos de interesse, que tem o património 

construído como face mais visível e apelativa, mas que se 

alarga a outras áreas, como os costumes, a gastronomia 

ou a música. Adoptou o nome de um célebre comerciante 

de Bourges que ocupou o cargo de embaixador real 

(1395-1456) e é a mais antiga das rotas históricas 

existentes em França. 

 
Fig. 35.  

Mapa dos 15 locais que fazem 
parte da rota 

 

 

4.7. Entre a Planície e a Serra: a EN 2 Almodôvar – São Brás de Alportel 

A beneficiação da EN 2 entre Almodôvar e São Brás de Alportel surgiu no âmbito de um 

conceito muito recente, ainda escassamente transposto para o léxico cultural, mas que tem já 

significativo impacto: as estradas-património26.  

                                                           
26 A revista Pedra & Cal dedicou o número 19 (Agosto-Setembro de 2003) às estradas-património, chamando para a 
capa as acções de valorização na EN 2, com o título: “Preservando os Caminhos do Passado”. A propósito deste tema, 
as Estradas de Portugal inauguraram uma colecção monográfica intitulada “Estradas Património”, cujo n.º 1 (o único a 
ser editado até agora) foi dedicado à EN 2 entre Almodôvar e São Brás de Alportel. 
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Unindo as boas vontades do Instituto de Estradas de Portugal e do Centro Rodoviário 

Português, foi possível realizar um conjunto de acções que valorizaram e preservaram não só aquela 

estrada, como o numeroso património associado (sinalética histórica, casas de cantoneiros, 

miradouros e áreas de descanso, fontanários, abrigos de autocarros, flora específica da zona).  

 

 
Fig. 36.  - EN 2 vista do Alto de Um (Almodô-var), após a beneficiação 

 

Não se tratou de uma acção meramente conservativa, uma vez que o sector turístico foi um 

dos pilares essenciais então considerados. Por exemplo, duas casas de cantoneiros foram 

transformadas em casas de montanha, e a sinalética marginal promoveu, efectivamente, este trajecto 

e as iniciativas de índole turístico-cultural e natural que se podem agora gerar. 

Apesar da multiplicidade de instituições envolvidas no programa (intitulado SEQUER, que 

contou ainda com fundos comunitários), desde o IPPAR às autarquias, passando pela Direcção 

Geral de Turismo, a Universidade Nova de Lisboa e o Instituto para a Conservação e Exploração da 

Rede Viária, os resultados obtidos ficaram aquém do esperado, uma vez que falharam as 

perspectivas de ampliação do conceito a outros itinerários. A EN 2 (troço Almodôvar – São Brás de 

Alportel) mantém-se, assim, como a única Estrada-Património portuguesa e aguarda que outros 

sigam o exemplo ali primeiramente implementado27. 

                                                           
27 Uma acção relativamente semelhante é a que se prepara para arrancar na EN 110 (troço Penacova – Coimbra), cuja 
beneficiação previa a transformação identitária desta via, assumindo-se como “estrada verde”, pela sua inclusão numa 
paisagem de excepcional beleza, acompanhando o curso do rio Mondego e «dialogando» activamente com a envolvente 
natural. Os primeiros trabalhos contemplaram a dimensão essencialmente rodoviária, mas contaram já com uma 
componente de intervenção paisagística. A intenção é, ainda, a de constituir miradouros e áreas de descanso 
compatibilizadas com a envolvente natural. 
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4.8. A Geira romana da Serra do Gerês 

A Geira romana no Gerês é a designação popular de um dos troços restantes da grande via 

romana que ligava Bracara Augusta (Braga) a Asturica Augusta (Astorga). Rasgada com grande 

cuidado, não ultrapassando os 900 metros de altitude, uma das suas grandes originalidades é a 

presença de numerosos miliários comemorativos de obras, o que lhe confere uma identidade muito 

própria no seio do mundo romano. A inclusão numa área densamente florestal levou já a que se 

chamasse a esta zona a “floresta dos miliários”. 

 

 
Fig. 38. Trajecto da Geira na Mata da Albergaria 

 
Fig. 37. - -Exemplo de sinalética na Geira 

 
 

 

 

Entre as várias propostas de fruição do percurso, destaca-se a Via Nova, troço 

essencialmente no município de Terras do Bouro mas que se inicia em Vila Cova (Amares) e 

termina em território galego, em Baños de Rio Caldo, Lovios. Ao longo de aproximadamente 40 

Km, percorre-se um itinerário histórico-paisagístico de grande impacto, um recurso turístico e 

cultural único no mundo. Existem dois trajectos principais (longo e curto) e há ainda um terceiro 

que pode ser feito a cavalo, estando ainda à disposição dos interessados diversos produtos de 

orientação e descoberta, bem como sinalética específica ao longo da via. 

A Geira integra-se no Parque Nacional Peneda-Gerês e a sua valorização tem sido 

promovida por esta instituição em parceria com outras entidades executivas (em concreto as 

câmaras municipais) e de investigação (especialmente a Universidade do Minho), bem como com o 

vizinho Parque Natural da Baixa Límia – Serra do Xurés. 
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CONCLUSÃO 

 

A proposta de classificação do Caminho Real da Pederneira vai ao encontro da noção 

substancialmente alargada de Património para a qual se vem caminhando.  

A progressiva patrimonialização da paisagem, para além de corresponder a uma maior 

exigência científica ao nível das transformações do território e da dimensão cultural de elementos 

até há escassos anos considerados meramente utilitários, ou destituídos de valor de memória e 

identidade local / regional / nacional, é também um desafio: o de envolver diversas áreas, actuantes 

sobre o território mas dificilmente em concertação entre si, para a preservação, valorização e 

divulgação da singular herança humana que é a paisagem. 

Neste complexo processo, ainda escassamente assimilado pelos verdadeiros agentes da 

mudança, o IGESPAR, I.P. (e os institutos que o antecederam) muito tem contribuído, em particular 

na publicação de estudos de referência sobre esta maior dimensão do património nas políticas de 

planeamento e de gestão do território, dominante recorrente nas páginas da revista Estudos / 

Património.  

Ao nível da protecção legal de novos patrimónios o IGESPAR, I.P. é também herdeiro de 

um caminho que, partindo dos conceitos oitocentistas de “monumento”, chegou até à realidade 

actual, onde se englobam, no conceito amplo de património a proteger, elementos vernaculares, 

marcas de comunidades insulares ou rurais, construções de carácter industrial há muito 

abandonadas, testemunhos arqueológicos de reduzido potencial científico, manchas de urbanismo, 

etc.  

O Caminho Real da Pederneira é um elemento patrimonial que ultrapassa a sua histórica 

dimensão de “estrada” e participa activamente deste mais amplo conceito de património. Partindo 

de uma realidade histórica concreta (a ligação que permitia entre o Pinhal de Leiria e o antigo porto 

da Pederneira), o caminho gerou um conjunto de características identitárias a nível local e regional 

que importa salvaguardar e valorizar.  

É um testemunho material ímpar do dinamismo da antiga Lagoa da Pederneira; prova a 

vitalidade do antigo porto e a sua relação com a empresa dos Descobrimentos, como entreposto de 

matérias-primas e estaleiro naval; revela um ancestral uso do território entre a Idade Média e a 

Época Contemporânea, só abandonado a partir do século XIX; tem uma relação efectiva com outras 

estruturas patrimoniais materiais (o sistema defensivo da Lagoa da Pederneira ou o possível 

prolongamento da estrada para Sul, em direcção a Alfeizerão) e imateriais (ao nível da toponímia 

com a Ponte das Barcas, por exemplo; ao nível da herança sócio-económica, por ser um testemunho 
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das classes profissionais e sociais que se estabeleceram ao longo da Lagoa e, muito particularmente, 

no seu porto mais ocidental). 

Mas mais importante que a protecção legal - primeira acção a tomar com vista à efectiva 

salvaguarda -, é a valorização e a participação desses elementos patrimoniais “recentes” na 

formação dos cidadãos, respectiva fruição e uso didáctico. 

Neste âmbito, o Caminho Real tem um elevado potencial: partindo da sua evidência 

histórica e identitária, existem ainda condições objectivas para se realizarem numerosas acções de 

valorização e de divulgação, com resultados directos ao nível da capacidade turístico-cultural local 

e regional.  

É um elemento de acentuado potencial científico e técnico, podendo a necessária 

intervenção arqueológica ali a realizar originar uma crono-tipologia de estradas ou pavimentos de 

estradas em plena Época Moderna (algo que os meios científicos nacionais ainda não alcançaram, 

por inexistência de estudos específicos); é um elemento fundamental para a compreensão do 

complexo fluvial da Lagoa da Pederneira e dos aglomerados populacionais ali estabelecidos ao 

longo dos tempos, linha de investigação justamente promovida pelo Instituto Português de 

Arqueologia, em publicação especificamente dirigida a este tema (BLOT, 2003); é um recurso 

turístico ímpar que permite a constituição de percursos de visita, com sugestivas componentes de 

observação da paisagem e de ligação a outros patrimónios nas imediações; é um instrumento de 

divulgação do património do concelho da Nazaré que potencia a diversificação das actuais ofertas 

turísticas e gera outras valências culturais na área do município; é, finalmente, um património que 

corre o risco de desaparecer, sem reversibilidade possível no futuro, comprometendo, assim, as 

opções em matéria turística, cultural e territorial, a tomar legitimamente pelas gerações futuras. 

 Por tudo isto, propor a classificação de um troço de estrada como o Caminho Real não 

significa, apenas, a preservação conjuntural de um elemento erradamente assumido como memória 

isolada da paisagem envolvente; é, sim, uma proposta consciente rumo à maior abrangência do 

conceito de património e ao papel que as políticas de salvaguarda e de valorização patrimoniais vêm 

assumindo, ainda um tanto retoricamente, no quadro geral de planeamento e de ordenamento do 

território. Preservar e valorizar a paisagem que o momento actual herdou, longe de uma qualquer 

utopia, é um imperativo à medida das nossas geracionais responsabilidades e um horizonte ao 

alcance da nossa visão estratégica sobre o futuro. 
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NOVOS DOCUMENTOS PARA A HISTÓRIA DO CAMINHO REAL ENTRE A PEDERNEIRA 

E S.MARTINHO DO PORTO NO SÉCULO XVIII (*) 

Pedro Penteado (**)  

1. No início de Junho de 1765, a Câmara da antiga vila da Pederneira solicitava à Coroa a reparação 

da calçada entre a ladeira da Barquinha (à Ponte da Barca) e Famalicão, no caminho para S. 

Martinho, de modo a facilitar o transporte das madeiras do Pinhal de Leiria para aquele porto, de 

onde eram embarcadas para o Arsenal Real, em Lisboa28. Para aferir a validade do pedido, o Rei D. 

José I mandava ao concelho da Pederneira, o Provedor da Comarca de Leiria, tendo este confirmado 

a necessidade da obra através de um inquérito (“sumário de testemunhas”) a vários membros da 

elite local. Um dos inquiridos foi o ourives do Sítio José Ribeiro Rosário Engelino, que viria anos 

depois a ser mordomo da Real Casa e Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. No seu testemunho 

confirmava que o caminho se encontrava “muito damnificado por cauza do grande Inverno do anno 

proximo passado”, sobretudo “na parte em que ainda não há calçada, com arneiros e barrocas, e 

nas em que existia já calçada arruinou-ce esta principalmente na ladeira junto à Barquinha”. O 

Provedor, Joaquim Xavier Morato Boroa, escreveria depois ao Desembargo do Paço explicitando 

que a calçada, nomeadamente na ladeira, se tinha destruído, chegando a cair “parte da estrada, para 

cujo conserto se precizava de hum muro forte, pella banda de bacho, por não se poder alargar a 

estrada pella de sima, por lhe ficar emimente hum grande monte”. Acrescentava ainda que tinha 

verificado esta situação, “hindo pessoalmente ver o dito caminho, o qual está invadiável”, 

intransitável.  

 

2. Desde o início do Reinado de D. José, esta era a segunda vez que a Coroa era chamada a reparar 

aquele caminho público. Com efeito, nove anos antes, no Inverno de 1756, através de Decreto, o 

monarca constatava que nos “caminhos que correm desde a villa de Pederneira até à de S. 

Martinho” se achavam arruinados e que por este motivo se tornava “impracticável a passagem de 

toda a qualidade de carruagens”, entre as quais se incluíam também os que se dirigiam ao 

Santuário do Sítio de Nossa Senhora de Nazaré, bem como dos “carros e gados dos lavradores” 

que transportavam as madeiras para o porto de S. Martinho. Por esse motivo, ordenava que as 
                                                           
(*) O presente artigo tem como principal objectivo divulgar o conteúdo dos dois documentos transcritos no final, 
integrando-os no respectivo contexto de produção, de modo a alargar o estado dos conhecimentos sobre o Caminho 
Real entre a Pederneira e São Martinho do Porto, no momento em que se debate, na Nazaré, a pertinência da 
preservação dos vestígios que chegaram até nós, entre aquela povoação e a Ponte da Barca. Os documentos 
encontravam-se inéditos, em termos de publicação, tendo sido apenas citados na nossa obra Peregrinos da Memória. O 
Santuário de Nossa Senhora de Nazaré (1600-1785). Lisboa: CEHR, 1998, p. 139.  
(**) Director de Serviços de Arquivística e Apoio Técnico na Direcção-Geral de Arquivos. Assistente convidado da 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Membro do Centro de Estudos de História 
Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. 
28 Ver Documento 1. 
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“Câmaras das villas da Pederneira, Cella, Alfeizerão e S. Martinho” obrigassem “todas as pessoas 

que têm fazendas nos seus respectivos destrictos, junto à mesma estrada”, a abrir “sem demora 

alguma … vallas, ou aquedutos” para a saída das águas29. Na obra, que não se chegou a terminar, 

ficaria como Intendente o Desembargador José Gregório Ribeiro, (que também era administrador da 

Real Casa da Senhora de Nazaré), até ao ano do seu falecimento, em 1762.  

 

3. O caminho, sobretudo na referida ladeira, não resistiria ao Inverno e inundações de 1764-1765. 

Apenas no final desse ano, após a já referida solicitação da Câmara da Pederneira e a averiguação 

do Provedor da Comarca, Morato Boroa, e depois da devida autorização régia, a obra viria a ser 

adjudicada a José Pires da Lomba, de Salir de Matos, por 400.000 réis. Ficaria sobre a 

responsabilidade do Governador do Forte de S. Miguel, no Sítio, José Caetano Lafetá.  

 

4. O caminho público entre a Pederneira e S. Martinho, pela ladeira que conduzia à Barquinha, 

atravessado as pontes da Barca, em direcção a Famalicão, iria tornar-se, a partir de então, a via 

preferencial para a ligação entre as duas vilas dos coutos de Alcobaça, relegando para segundo 

plano o percurso pela Serra da Pescaria, utilizado, por exemplo, por Brito Alão e pelos romeiros do 

Sítio, ao longo do século XVII. Ao mesmo tempo, apesar da sua qualidade não ser a melhor, 

tornava-se parte do principal itinerário terrestre entre aquele centro de peregrinação e a capital do 

Reino.  

 

5. No final do século XVIII, transitaria por este caminho, em direcção ao Sítio, o aristocrata e 

romancista inglês William Beckford, que nos deixaria o seguinte relato: “Tivemos de atravessar o 

mesmo rio várias vezes, por pontes em ruína como as que encontráramos nas imediações de 

Alcobaça. O meu reverendo companheiro não conseguia reprimir uma sensação de terror quando 

passávamos aos solavandos sobre grandes arcos desprovidos de protecção lateral, sentimento que 

as minhas fervorosas exortações para que tivesse fé em Santo António não conseguiam aplacar. 

Optou então por caminhar no meio da poeira e dos excrementos”. Beckford passaria depois pela 

ladeira da Barquinha, em direcção à “opulentíssima granja senhorial” dos frades bernardos, na 

Pederneira, antes de ir ao Santuário, deixando-nos a seguinte nota de viagem: “Depois de pelo 

menos três ou quatro destas perigosas travessias, subimos um monte bucólico coberto de urze onde 

pastavam cabras e encontrámos uma longa fila de camponesas com diversas oferendas para Nossa 

                                                           
29 Ver documento 2 
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Senhora da Nazaré. Pouco depois surgiu o santuário para onde se dirigiam em peregrinação, 

alcandorado na saliência de um penhasco que descia em declive para o Atlântico” 30. 

 

6. Este trajecto viria a ser posteriormente secundarizado, principalmente com a criação, a partir de 

1902, de uma estrada alternativa à ladeira da Barquinha e ao caminho real que conduzia à vila 

Pederneira, facilitando a viagem a todos os que, vindos do litoral oeste, buscavam a Praia da Nazaré 

e o Sítio. Para este facto contribuiu ainda a progressiva perda de importância daquela antiga sede do 

concelho, que deixaria de o ser, a favor da Nazaré, em 1912. O referido troço do caminho real 

tornava-se, a partir de então, de utilidade limitada, caindo no esquecimento dos homens, 

desvalorizado pelos descendentes daqueles que outrora tanto o procuraram proteger.  

 

7. Em 1989, próximo da ladeira da Barquinha, a Fonte da Cabra31, que servira antigos romeiros e 

bestas antes de se abalançarem ao caminho, era soterrada pela construção de um novo acesso ao 

Valado dos Frades, constituindo o primeiro sinal de que a destruição dos antigos itinerários sociais, 

que marcaram a vida e a identidade dos nossos antepassados, em breve iria ser ampliada, em nome 

do Progresso.  

 

8. Nos nossos dias, tornou-se imperativo evitar a destruição do que resta deste património colectivo 

e lutar pela sua salvaguarda e valorização, quer potenciando-o através de iniciativas de promoção 

do turismo cultural local, quer sabendo integrá-lo em estratégias de desenvolvimento sustentado. 

  

                                                           
30 BECKFORD, William - Alcobaça e Batalha. Recordações de viagem. Intr. de Iva Delgado e Frederico Rosa. Lisboa: 
Veja, 1997. 
31 SILVA, Abel da; PENTEADO, Pedro - A ponte da Barca. A fonte da Barca. Voz da Nazaré. N.º 145, (Junho de 
1989), p. 1 e 3. 
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Documento 1 

1765, Junho, 5, Pederneira – Representação da Câmara da Pederneira ao rei D. José I solicitando a 

realização de obras na via entre a Barquinha e Famalicão.  

Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), Desembargo do Paço, Corte Estremadura e Ilhas, 

mç. 125, doc. 29.  

“Senhor: 

 Por Decreto de V. Magestade de 14 de Dezembro de 1756 remetido do Tribunal do Dezembargo 

do Paço se expedio a Provizão, de que hé a copia que com esta offerecemos em pública forma, 

pella qual foi V. Magestade servido ordenar ao Senado da Camara desta villa da Pederneira, e das 

villas da Cella, Alfeizerão e S. Martinho, a factura e ereção da calçada desde o destricto da 

Barquinha athé Famalicão, ou athé donde pedisse a necessidade, para o necessário e precizo 

transporte das madeiras dos Pinhaes de V. Magestade para o porto de S. Martinho, precedendo 

para a factura e conservação da mesma calçada todas as cautellas e resguardos advertidos e 

recomendados na mesma Provizão, a qual em tudo e por tudo o deu à sua execução pello 

Intendente nomeado para a dita obra, o Dezembargador Jozé Gregório Ribeiro, hoje defunto, que a 

fez rematar por menos aos officiaes que a continuaram athé àquelle desctricto, que lhe asignou, 

aonde poderião suprir e chegar os quatrocentos quinze mil cento e quatro réis que naquelle tempo 

havia de acréscimo no cabeção da ciza desta villa (…) houve por bem aplicar para a referida obra. 

Correram os annos e como da parte de sima da referida calçada ficava eminente a ella hum grande 

monte, principiou este a dezunir-se e desfazer-se com a decurrência de muitas ágoas invernozas, de 

sorte que veio a maior parte da mesma calçada arruinar-se, invadiável aos lavradores, com 

prejuízo grave das conduçoens e transportes das madeiras, a que precizamente se deve acudir com 

prompto remédio e providência necessária, reidificando-çe aonde precizar de reparo. E como 

naquelle tempo se não podia concluir inteiramente toda a obra athé o lemite de Famalicão, 

asignado na dita Provizão, por não chegar para toda ella aquelle acréscimo que então havia, será 

muito conveniente que V. Magestade mande continuar na mesma calçada athé se concluir de todo, 

e reparar juntamente os damnos e ruínas de que precizar, a que já se fez, aliás, perecerá de todo, 

com detrimento grave dos povos que vadeam, que transportam as madeiras, ordenando V. 

Magestade que para concluir a dita obra se aplique tambem para a factura della todo o acréscimo 

que com haver no cabeção das cizas desta villa, nomeando logo Intendente à dita obra, visto ser 

falecido o Dezembargador nomeado. E nós lembramos que só poderá dezempenhar o dito 
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ministério com todo o cuidado e zelo Jozé Caetano de Lafetá e Souza, governador da Fortaleza de 

S. Miguel do porto desta villa, sogeito de conhecida nobreza e capacidade e que por tudo se faz 

independente dos lavradores e operários que se hão-de occupar na referida obra, de que muito se 

preciza, e será de grande conveniência e adiantamento a ella que V. Magestade o nomee Intendente 

facultando-lhe todo o mando e jurisdição advertido na Provizão inclusa, e concedida ao Intendente 

defunto. Toda a expedição e brevidade sobre esta matéria se faz preciza e necessária antes que 

chegue o Inverno, que occazione mayor ruína à referida calçada e seja de mayor trabalho e 

despeza o reparo della, para o que se fes precizo pôr na prezença de V. Magestade esta conta, para 

por ella detreminar o que for servido. Escrita em Câmara, nesta villa da Pederneira, aos 5 de 

Junho de 1765. Eu, Antonio Correa Silva, tabeliam, a fis escrever no impedimento do escrivam da 

Câmara. O juiz Francisco Paes. O vereador Manoel Ferreira. O vereador Atanázio Lourenço (?). 

José Nunez vereador. [Assinatura] De [cruz] + . O Prior Francisco Ribeiro Borges”. 

 

  



Processo de Classificação do Caminho Real da Pederneira | Novos Documentos 
Outubro 2008 

7 

Documento 2 

 

1756, Dezembro, 14, (post.), Belém - Cópia do Decreto do rei D. José I pelo qual mandou realizar 

uma calçada, pelo menos, entre a Barquinha e Famalicão. ANTT, Desembargo do Paço, Corte 

Estremadura e Ilhas, mç. 125, doc. 29. “Sendo informado que os caminhos que correm desde a 

villa de Pederneira até à de S. Martinho se acham arruinados, e que por esta cauza se faz 

impracticável a passagem de toda a qualidade de carruagens e muito prejudicial aos carros e 

gados dos lavradores que transportam as madeiras dos meus pinhaes de Leyria para o porto de S. 

Martinho, sou servido ordenar que as Câmaras das villas da Pederneira, Cella, Alfeizerão e S. 

Martinho obriguem todas as pessoas que têm fazendas nos seus respectivos destrictos junto à 

mesma estrada, para que logo e sem demora alguma abram vallas, ou aquedutos, pelos quaes 

devem ter sahída as ágoas, segundo o que cada hum tem por obrigação de direito, ou postura das 

mesmas câmaras, e conforme os uzos e costumes que há nas ditas terras a este respeito. E quando 

haja algum que duvide da sua obrigação, as mesmas câmaras determinarão a dúvida de plano, sem 

ordem ou figura de Juízo, e o que determinarem o farão dar à execução sem admitirem embargos, 

appellação, aggravo, ou outro qualquer requerimento que suspenda a execução da obra. E que 

logo ao mesmo tempo se faça huma calçada desde o sítio da Barquinha até Famalicão, ou até onde 

pedir a necessidade, para a qual concorrerão com seu trabalho todas as pessoas que costumam 

trabalhar em similhantes obras, o dia, ou dias, [que] segundo o estillo de cada huma das villas, ou 

posturas das câmaras dellas devem ajudar à dita obra, muito especialmente os lavradores, porque 

estes ham-de servir-se e utilizar-se mais da servintia da estrada, e quem cauzam mais damno e a 

ruína della. E para a maior despeza da dita obra se aplicarão os quatro contos quinze mil cento e 

quatro réis que há de acréscimo no cabeção da siza da villa da Pederneira até o prezente anno, e 

tudo o mais que for crescendo pelo tempo adiante no dito cabeção, até com effeito ser paga a dita 

obra, a qual se porá a lanços para se rematar a quem por menos a fizer, ou se fará a medição pelo 

preço commum da terra. E será Intendente desta obra o Dezembargador Jozé Gregório Ribeiro, 

Juiz do Tombo dos Pinhais, que assistirá a dita obra, para que se faça com a segurança e a 

economia necessaria, como para a fazer rematar, ou ajustar por braças, pelo preço comum da 

terra, segundo o que melhor lhe parecer, e no seu impedimento poderá nomear Inspector a pessoa 

que lhe parecer mais apta à dita obra, para fazer trabalhar nella em ordem a que se conclua com 

toda a brevidade. E ao dito Dezembargador dou toda a jurisdição necessária para obrigar os 

juízes, vereadores, e mais justiças das ditas villas a cumprirem tudo a que são obrigados, para que 
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logo se principie e conclua a dita obra, procedendo contra elles como lhes parecer justiça no cazo 

das suas omissões. E para que a mesma obra se possa conservar sem grande despeza, mando ao 

Corregedor da Comarca de Leyria que na correição que fizer nas ditas villas, pergunte e examine 

se as ditas câmaras fazem guardar as posturas que respeitam a conservação das estradas públicas, 

e proceda contra os culpados na forma da Ley. A Meza do Dezembargo do Paço o tenha assim 

entendido, e o mande executar, passando para isto as ordens necessárias, ordenando juntamente 

que este meu Real Decreto se registe na câmara das ditas villas. Bellém quatorze de Dezembro de 

mil setecentos e cincoenta e seis. A Rubrica de S. Magestade (…)”.  
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1. DADOS PESSOAIS 
 

NOME:   Rui Alberto Varela Remígio 
 
NASCIMENTO:  12.10.1945 
 
NACIONALIDADE: Portuguesa 
 
ESTADO:  Casado com 2 filhos 
 
LÍNGUAS:  Português (língua mãe), Francês e Inglês 

 
2. FORMAÇÃO ACADÉMICA DE BASE 

  
Licenciatura em Engenharia Mecânica (ramo Caldeiras) pelo IST- Instituto Superior Técnico 
em 1969 com 15 valores. 
 

3. FORMAÇÃO COMPLEMENTAR  
 

Curso de Gestores – NORMA -  1974 
Programa de Alta Direcção de Empresas – Universidade de Navarra – 1990 
Formação permanente em Portugal em Alta Direcção de Empresas 
Formação complementar em Portugal e no estrangeiro 
Curso de Reabilitação Urbana – ESAI – 2005/06 com 18 valores 
Mestrando em História Regional e Local na Faculdade de Letras de Lisboa 
 

4. CARREIRA PROFISSIONAL MAIS RELEVANTE 
 

2001/ … Assessor da Administração da EGF – Grupo Águas de Portugal 
2000/2001  Quadro de EGF / REGIA Presidente do CA e Administrador em cinco empresas 

industriais na área do Ambiente 
 
1998/2000 Director da GESTNAVE e Director Geral da ERECTA. 
 
1992/1998  Administrador Delegado de  TMN, de TELEMENSAGEM, de SOLISAPRO e de 

LISCONSULT. 
 
1990/1992 Director Geral de CODINDÚSTRIA e de TEXTRAM. 
 
1974/1990  Chefe de Serviço a Director em: SETENAVE, NEOCEL, METALÚRGICA 

LUSO ITALIANA e CODINDÚSTRIA. 
 
1973/1974 Chefe de “Task Force” na fase de Construção e de Arranque da SETENAVE. 
 
1972/1973  Assistente do IST - Instituto Superior Técnico. 
 
1970/1973 Chefe de Serviço em Estabelecimento Fabril do Exército em área da Engenharia 

Mecânica (fabrico, montagens e conservação).   
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5. ACTIVIDADE PROFISSIONAL MAIS RELEVANTE 
 

5.1. Administração de Empresas 
 

Como Presidente, Administrador Delegado e Vogal de CA, durante cerca de 10 (dez) anos, 
em empresas de serviços e industriais de grande e média dimensão em momentos de 
situações particularmente difíceis como seja: arranque de empresas, passagem de regime 
de monopólio para sistema fortemente concorrencial, de grandes reestruturações e 
empresas inovadoras. 
 
Nos últimos anos tem sido desenvolvida actividade no âmbito da gestão associada às 
“Novas indústrias do ambiente”, da Logística e das Energias alternativas. 
 

5.2. Gestão em Empresas  
 
Director durante 12 anos, em empresas industriais e de consultoria, públicas e privadas, 
estas com capital maioritariamente nacional ou estrangeiro, com responsabilidade por: 
Projecto, Investimentos, Novos Produtos, Qualidade, Métodos, Planeamento, Preparação, 
Orçamentação, Aprovisionamentos, Fabrico, Montagens e Manutenção. 
 

5.3. Funções e Projectos na área da Formação 
 
• Assistente do I.S.T. da Cadeira de Desenho de construções mecânicas, envolvendo a 

reestruturação do respectivo programa do curso. 
 
• Direcção e monitorização de cursos de gestão de projectos para quadros superiores. 
 
• Responsável por direcção, organização, programa e monitoria de cursos no âmbito da 

formação profissional. 
 
• Chefia de projecto de grande dimensão, e de prestígio internacional, de reconversão de 

pessoal envolvendo concepção, elaboração do plano, negociações com IEFP e 
implementação do mesmo. 

 
5.4. Gestão de Empreendimentos 

 
• Chefia de “Task Force” de Gestão de Projectos de vários empreendimentos complexos 

e de grande envergadura nomeadamente para a SETENAVE,, REFINARIA DE 
SINES, GÁSLIMPO e EQUIMETAL, PORTUCEL, SECIL, SOCARMAR, GDP, 
ANA e AMARSUL. 

 
• Auditorias de recepção de instalações fabris e árbitro entre “Dono de obra” e 

Empreiteiro  geral (hotel de 5 estrelas).  
 
• Direcção e monitoria de cursos de gestão de empreendimentos para quadros superiores. 
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5.5. Consultoria de Gestão 
 
• Auditorias oportunidade de negócio / organizacional / económica de grandes empresas 

industriais para a FUNDAÇÃO LUSO AMERICANA e para Grande Grupo 
Económico – Mota & Companhia e Grupo Jorge de Mello tendo. 

 
• Chefia de equipas envolvidas em reestruturação de empresas com recurso ou não a 

fundos da Comunidade Europeia e abrangendo vertentes de: mercado, comerciais, 
marketing, financeiras, conservação, aprovisionamentos, pessoal e de produção. 

 
• Macro organização funcional para o Estado Português envolvendo várias Direcções 

Gerais de quatro Ministérios. 
 
• Chefia de grande projecto de consultoria para a Comunidade Europeia na área Naval - 

REPAY.  
 
• Estudos técnicos e/ou económicos e/ou comerciais nas áreas de investimentos, 

exploração e energia, nas mais diversas actividades, nomeadamente: grande hospital 
central, vidro, plásticos, metalomecânica, confecção, mármores, moagem de trigo, 
panificação, madeiras, turismo, extracção de areias e acessórios para automóveis. 

 
• Parecer sobre oportunidade de grande infra-estrutura logística ferroviária com impacto 

nacional e internacional. 
 

5.6. Novos Projectos  
 
Chefia de equipa de desenvolvimento de novos projectos na área de “Novas empresas do 
ambiente”, envolvendo, nomeadamente: concepção, oportu-nidade, análise de mercado, 
análise económica–financeira, “procurement” de partners, negociação com os mesmos, 
“procurement” de instalações. 
 
 

5.7. Projectos de gestão na área dos resíduos sólidos 
 
Elaboração de projectos e auditorias / avaliações na área da gestão operacional dos 
Sistemas Multimunicipais de resíduos sólidos envolvendo:  
 
• Organização, análise comparativa de métodos e de processos operacionais, logística, 

benchmarketing, indicadores de desempenho e objectivos.  
 
• Supervisão do estudo sobre sistemas de recolha de materiais recicláveis e de 

biodegradáveis.  
 

Sistemas abrangidos: Amarsul, Rebat, Resat, Residouro, Resulima, Suldouro, Valnor, 
Valorlis, Valorminho e Águas de Zêzere e Côa. 

 
5.8.  Projectos comunitários 
 

• Lider nacional de um Projecto europeu envolvendo um consórcio de empresas de vários 
países no âmbito Reparação naval – projecto terminado com sucesso. 

 
• Lider europeu de um consórcio de empresas de cinco países europeus no âmbito das 

energias alternativas associadas as resíduos sólidos urbanos – candidatura em 
apreciação. 
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6. ESTÁGIOS E ESTADIAS PROFISSIONAIS NO ESTRANGEIRO 
 
Estágios em: França, Itália e Suécia – estadias profissionais em: Alemanha, Áustria, Bélgica, 
Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Holanda, Itália, Suécia, Suíça e Reino Unido. 
 

7. ASSOCIAÇÕES  PROFISSIONAIS A QUE ESTÁ LIGADO 
 

• APLOG – Associação Portuguesa de Logística 
(Presidente do Conselho Fiscal em 6º mandato) 

 
• AESE  - Associação de Estudos Superiores de Empresas 

 
• FÓRUM DE ADMINISTRADORES DE EMPRESAS 

  
• ORDEM DOS ENGENHEIROS 

 
8. ACTIVIDADE NA ÁREA DO PATRIMÓNIO CULTURAL 
 

8.1. Arranque e Presidente da Direcção de uma Associação de Defesa do Património – 
Liga dos Amigos da Nazaré, entre 21 de Agosto de 2004 e Abril de 2007.  

 
8.2. CONDECORAÇÃO 

 
Em Abril de 2005 recebe, na Universidade de Coimbra do Sr. Embaixador do Brasil, a 
Comenda Internacional do Mérito do Descobridor do Brasil Pedro Álvares Cabral 
devido a actividades de âmbito associativo na área da preservação e da valorização do 
Património Cultural Construído, nomeadamente da Nazaré. 

 
8.3.   FORMAÇÃO ACADÉMICA 

 
• Curso de Reabilitação Urbana na ESAI – Escola Superior de Actividades 

Imobiliárias de Lisboa no ano de 2005/06 com a classificação de 18 valores. 
Este curso envolveu: Desenvolvimento Sustentado, Reabilitação urbana de 
grandes zonas urbanas com sustentabilidade económica e Direito do Património e 
da Construção   

 
• Mestrando em História Regional e Local na Faculdade de Letras de Lisboa na área 

da geografia Humana com a orientação da Prof. Doutora Teresa Alves e com a 
supervisão do Prof. Doutor Pedro Gomes Barbosa. 

 
• Participação em inúmeras Conferências nacionais e internacionais na área do 

Património Cultural  
 

8.4.   DOCUMENTOS PRODUZIDOS  E LIVRO DE SUA AUTORIA  
 

• Baixa Pombalina, Projecto de Valorização e Dinamização (*) (2005, Dezembro) 
• Respeito pelo Património Cultural Construído (abrange os bairros da Bica, da 

Alfama e a antiga estrada Alcântara a Pedrouços) (2006, Fevereiro) 
• O papel das SRU na preservação e valorização do Património Cultural Construído 

(2006, Fevereiro),  
• Baía do Seixal – MundetUrbe – Negócio Imobiliário de Reabilitação Urbana no 

Seixal (*)  (2006, Junho),  
• Dar Rumo ao Norte – Zona urbana a Norte da Praia da Nazaré – (2006, Maio)     
• O Coração da Pederneira (Publicação editada pelo autor em 2007) 

  
 
 

(*)  Coordenação geral e co-execução 
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8.5.   PROJECTOS NA ÁREA DO PATRIMÓNIO 
 
Em nome da Liga dos Amigos da Nazaré, Dinamização e Coordenação da formação 
de dois Protocolos na área do Património Histórico-arqueológico e das Geociências 
(sedimentalogia e estratigrafia) envolvendo como parceiros: o Governo Civil de 
Leiria, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, o Departamento da Terra da 
Universidade de Coimbra, o Museu Arqueológico e Etnográfico Dr. Joaquim Manso e 
a citada Liga. 
 
Os dois Protocolos em conjunto têm como campo de actuação oito concelhos: Leiria, 
Marinha Grande, Porto de Mós, Batalha, Alcobaça, Nazaré, Caldas da Rainha e 
Óbidos.  

 
8.6.   PALESTRAS PROFERIDAS 

 
• Património Cultural Construído (Uma alavanca de desenvolvimento) - “Palestra no 

X Encontro dos Municípios com Centro Histórico (2005, Maio), Nazaré  
• Centros Históricos com Memória (desenvolvimento alicerçado nas raízes) - Palestra 

no XI Encontro dos Municípios com Centro Histórico (2006, Novembro), Lamego  
• Património Cultural Regional e Local (particularização para a Nazaré) - Palestra na 

OPRURB – Ofícios do Património e da Reabilitação Urbana, (2008, Junho) 
• Património Cultural Regional e Local (particularização para a Nazaré) - Palestra no 

XIII Encontro dos Municípios com Centro Histórico; Viana do Castelo, (2008, 
Novembro – em preparação) 

 
8.7.   TRABALHOS EM CURSO 

 
• Nazaré e os Nazarenos – Dissertação de Mestrado na área da Geografia Humana; 
• História Urbana do concelho da Nazaré; 
• Património Cultural Regional e Local com particularização no concelho da Nazaré 

e na Região onde este se insere - Envolve o Património Móvel, Construído, Natural 
e Paisagístico   

 
8.8.   ASSOCIAÇÕES A QUE ESTÁ LIGADO 

 
o OPRURB – Ofícios do Património e da Reabilitação Urbana 

(Integra os Corpos Sociais) 
o ICOMOS – Conselho Internacional dos Monumentos e dos Sítios 
o ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS AMIGOS DOS CASTELOS 

 
8.9.    NOTA FINAL 

 
Nazareno de naturalidade (nascido em casa de avós paternos a 50 metros do elevador 
– Zona da Praia) com antepassados maioritariamente nazarenos e valadenses pelo 
menos desde a sexta geração. 

 
Apesar de nunca ter vivido na Nazaré, sempre teve casa no Centro Histórico da 
Nazaré – Praia e manteve uma forte ligação à sua terra natal, às suas gentes e ao seu 
Património Cultural.     
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Paulo Manuel Quintas de Almeida Fernandes 

 
CURRICULUM VITAE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outubro de 2008 
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1. Dados pessoais: 

 

Nome: Paulo Manuel Quintas de Almeida Fernandes 

Data de Nascimento: 21/05/1974 

BI: 10342100 

Naturalidade: Lisboa 

Morada: Alameda da Guia, lote 77, 5º dto.; 2750 - Cascais 

Telef.: 96 6915736 

e-mail: pfernandes@ippar.pt  

Carta de Condução: L – 1585993 

Nº Contribuinte: 214045730 

 

2. Habilitações literárias: 

• Mestre em Arte, Património e Restauro, pela Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa (parte curricular concluída em Junho de 2000). Dissertação entregue a 30/9/2002 e 

defendida a 13/2/2003 (com a classificação Muito Bom por unanimidade) 

• 5º Ano (1º) da Pós-Graduação em História – Ramo Educacional, Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, 1998 (classificação final: 14 valores) 

• Licenciatura em História, variante de História da Arte, pela Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, 1998 (classificação final: 15 valores) 

 

2.1. Outras habilitações: 

• First Certificate in English (Cambridge School / Lisboa) 

• Certificate in Advanced English (Cambridge School / Lisboa) 

• Certificate in Proficiency in English (Cambridge School / Lisboa) 

 

 

3. Experiência profissional: 

 

• 2008 (Mar. – actualidade) – Câmara Municipal de Mafra: Técnico Superior contratado 

- Coordenador do Gabinete de Património Histórico, Arquitectónico e Artístico: 

• 2007 (Nov. – actualidade) – Lecturer do MUSEUM WITH NO FRONTIERS  (MWNF) 

• 2007 (Jul. – Dez) – Técnico superior contratado para o Departamento de Inventário, 
Estudos e Divulgação do IGESPAR, prestando serviço na Divisão de Inventário, 

Documentação e Arquivo 

• 2007 (Mai 2007 – Jul. 2007) – Assessor da Direcção do IGESPAR (Instituto de Gestão 
do Património Arquitectónico e Arqueológico) 
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• 2006-2007 (Nov. 2006 – Abr. 2007) – Assessor da Vice-Presidência do IPPAR (Instituto 

Português do Património Arquitectónico) 
  - Coordenador científico e executivo da série “Património”  – série de 10 artigos 

para a Revista Cais (Março – Dezembro de 2007); 

  - Coordenador de edição do Dia Internacional de Monumentos e Sítios (18 de Abril 

de 2007), dedicados ao tema: «Território: um património plural» (8 desdobráveis 

alusivos a Serviços Dependentes do IPPAR); 

- Coordenador executivo da Colecção de moedas “Grandes Monumentos 

Portugueses”, editada pelo Diário de Notícias (Novembro de 2006 – Janeiro de 2007). 

• 2004-2006 – Colaborador no projecto Portugal. Inventário - Guia (dir. Álvaro Almeida e 

Paulo Pereira, com edição em 10 volumes a cargo do Círculo de Leitores, a partir de Janeiro 

de 2007) 

• 2001 (Jun.) - 2006 (Nov.) – Técnico superior contratado pelo IPPAR (Instituto 

Português do Património Arquitectónico) para o Gabinete de Inventário e Informática 
(GIF) 

  - Trabalho em Sistema de Informação desenvolvido pelo IPPAR e pela empresa 

Chiron, integrando a equipa responsável pela definição e carregamento de vários 

módulos de gestão de informação: Inventário; Imagens; Património Móvel / Integrado; 

Notícias / Agenda (actualização do site); Gestão Documental; Processos de 

Salvaguarda; Protocolos, etc. 

   - Responsável por várias acções de formação a funcionários do IPPAR nos referidos 

módulos de gestão de informação e constante actualização em outras acções de 

desenvolvimento e manutenção do Sistema de Informação do IPPAR. 

• 2001-2002 – Inventariante no programa de Inventário do Património Arquitectónico 

(IPA) da Direcção de Serviços de Inventário e Divulgação da Direccção Geral dos 
Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN) – Distrito de Faro: realização de 79 fichas 

de Inventário e 10 pré-fichas de inventário para o projecto IPA 

  - Trabalho em Sistema de Informação desenvolvido pela DGEMN (composto por 

três módulos – Inventário; Fotografias; Plantas) para disponibilização de conteúdos no 

site da Instituição. 

• 2001 – Investigador contratado no Projecto de Estudo Os Conventos de Lisboa, 

desenvolvido pelo Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa 

• 1999-2000 – Inventariante no programa de Inventário do Património Artístico do 

Concelho de Montijo, ao abrigo do protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal de 

Montijo e o Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

• 1999-2001 – Bolseiro de Investigação Científica (Programa PRAXIS XXI – FCT) 
integrado no Projecto de Investigação A Arte de Repovoamento em território português: os 

testemunhos da actividade construtiva cristã no ocidente peninsular entre os séculos IX e XI 

(duração: Junho de 1999 a Junho de 2001) 
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• 1997-1999 – Investigador contratado no âmbito do Projecto de Estudo monográfico 

sobre o edifício da Sé-Catedral de Lisboa (protocolo IPPAR – Instituto Superior Técnico – 

Instituto de História da Arte da FLUL) 

 

4. Instituições de que é sócio: 

• Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais (SPEM) 

• Sociedade Espanhola de Estudos Medievais (SEEM) 

• Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP) – Secretário da Direcção da AAP em dois 

mandatos: 2003-2006; 2006-2009 
 

5. Projectos de Investigação de que fez parte: 

 

• 2007-2008: Análisis y estudio de mármores arqueológicos de Extremadura y Portugal. 
Projecto desenvolvido pelo Consejo Superior de Investigación Científica (CSIC) de Mérida, 

Espanha, sob coordenação do Prof. Doutor Pedro Mateos Cruz e Dr. Isaac Sastre 

• 2005-2006: Documentos Mário e Alice Chicó. Projecto desenvolvido pela Fundação Mário 

Soares, coordenado por Alfredo Caldeira 

 - Inventariação do espólio fotográfico de Mário e Alice Chicó, juntamente com Carla 

Varela Fernandes e Luísa Trindade 

• 2003-2005: Arqueología de la Arquitectura altomedieval en Extremadura, Asturias y 
Portugal, Protocolo entre o Consejo Superior de Investigación Científica (CSIC) de Madrid 

e o Instituto Português do património Arquitectónico (IPPAR), coord. Professor Doutor Luís 

Caballero Zoreda  

- Integração na equipa portuguesa, de que é responsável a Dra. Maria Ramalho, com 

vista ao estudo de Arqueologia da Arquitectura da Mesquita-Catedral de Idanha-a-

Velha 

• 2001-2002: Os Conventos de Lisboa, Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras 

da Universidade de Lisboa (IHA da FLUL), coord. Prof. Doutor Vítor Serrão 

- Integração na equipa dedicada à Zona Oriental de Lisboa e Mosteiros e Conventos 

medievais da cidade 

• 1999-2000: Inventário Artístico do Concelho de Montijo, Protocolo entre o Instituto de 

História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e a Câmara Municipal 

de Montijo, coord. Prof. Doutor Vítor Serrão e Dr. Luís Marques (Câmara Municipal de 

Montijo) 

- Investigador responsável pelo inventário das freguesias históricas do concelho de 

Montijo (Canha, com João Miguel Simões; Santo Isidro de Pegões; Atalaia e 

Sarilhos Grandes) 
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• 1999-2001: A arte de repovoamento em território português. Os testemunhos da 
actividade construtiva cristã no Ocidente peninsular entre os séculos IX a XI, Aprovado 

pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), coord. Prof. Doutor Vítor Serrão 

- Investigador responsável pelo projecto, de que é autor da candidatura 

• 1997-1999: Projecto de Estudo monográfico sobre o edifício da Sé-Catedral de Lisboa, 
Protocolo entre o Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR), o Instituto 

Superior Técnico (IST) e o Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa (IHA da FLUL), coord.Professor Doutor Vítor Serrão e Profª. 

Doutora Maria João Baptista Neto 

- Integração na equipa de História da Arte Medieval (sécs. XII-XV), com Carla 

Varela Fernandes, Bruno Machado e Maria Mónica Brito 

 

6. Publicações: 

 
6.1.DISSERTAÇÕES 

 
2002 

• A igreja pré-românica de São Pedro de Lourosa, Lisboa, Dissertação de Mestrado em Arte, 

Património e Restauro apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 

Setembro de 2002 

 

6.2.LIVROS 
 
2008 

• Montijo. Memória e Identidade, dir. Vítor Serrão e Luís Marques, vol.1, Montijo, Câmara 

Municipal de Montijo, 2008 (no prelo) – em co-autoria com Maria do Rosário Carvalho e 

Catarina Oliveira; 

• Estoril a visitar. Vol. 2 (S. João do Estoril / S. Pedro do Estoril), Cascais, Câmara 

Municipal de Cascais (no prelo) 

• Almodôvar, Beja, Câmara Municipal de Almodôvar / Região de Turismo da Planície 

Dourada, 2008 (no prelo) 

• Aljustrel, Beja, Câmara Municipal de Almodôvar / Região de Turismo da Planície Dourada, 

2008 (no prelo) 

2007 

• Estoril a visitar. Vol. 1 (Estoril / Monte Estoril), Cascais, Câmara Municipal de Cascais, 

2007, 52pp. 

2001  

• A Mesquita-Catedral de Idanha-a-Velha, Lisboa, Centro de Estudos de Teologia / Ciência 

das Religiões da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 2001 
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6.3.CAPÍTULOS DE LIVROS 
2008 

• “A igreja medieval do Carmo de Lisboa”, O Convento do Carmo, coord. José Morais 

Arnaud, Lisboa, Associação dos Arqueólogos Portugueses, 2008 (no prelo) 

2003 

• “A arquitectura e a escultura aplicada”, A igreja de S. João Baptista de Alcochete, coord. 

Isabel Cristina Ferreira Fernandes, Alcochete, Câmara Municipal de Alcochete, 2003, 

pp.13-75 

 
6.4.ARTIGOS 

2008 

•  “Esplendor ou Declínio? A arquitectura do século VII no território português” , La 

Arquitectura: el siglo VII frente al siglo VII, Mérida, CSIC, Junta de Extremadura, 2008 (no 

prelo) 

• “O mosteiro baixo-medieval de Chelas: interrogações a propósito de uma observância 
mendicante”, Dominicanas de Lisboa, coord. Vítor Serrão, Lisboa, Aletheia, 2008 (no 

prelo) 

• “Alfange: um sítio com dois mil anos de História”, Revista Estudos – Património, nº12, 

Lisboa, IPPAR, 2007 (no prelo) – em co-autoria com Maria de Magalhães Ramalho e 

Rosário Carvalho 

• “A ilusão da vanguarda: os murais de Severo Portela e de Artur Bual em Pegões”, 
Artes de Babel, nº 3, Lisboa, Caleidoscópio, 2008 (no prelo) 

• “As paisagens da identidade”, Revista Cais, n.º 126, Lisboa, Associação Cais, Jan. 2008, 

pp.47-49 

 
2007 

• “O Ocidente peninsular entre Oviedo-Leão e Córdova. Uma perspectiva 
cristianocêntrica” , Lusa. A Matriz Portuguesa, Catálogo de Exposição, Rio de Janeiro, 

Banco do Brasil, 2007, vol. 1, pp.37-49 (texto em inglês, pp.138-143) 

•  “A igreja de São Pedro de Lourosa e a sua relação com a arte asturiana”, Arqueologia 

Medieval, nº, Porto, Campo Arqueológico de Mértola; ed. Afrontamento, 2007 (no prelo) 

• “Os moçárabes de Lisboa e a sua importância para a evolução das comunidades cristãs 
sob domínio islâmico”, Nova Lisboa Medieval II, Lisboa, Livros Horizonte, 2007, pp.71-83 

• “Património. Um recurso para a contemporaneidade”, Instantes de Memória, Catálogo 

de Exposição, Lisboa, EDP / Tugaland Edições / 7 Maravilhas, 2007, pp.12-13 

2006 

• “O claustro da Sé de Lisboa: uma arquitectura «cheia de imperfeições»?”, Revista 

Murphy, nº1, Coimbra, Departamento de Arquitectura da Faculdade de Ciências e 
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Tecnologias da Universidade de Coimbra / Imprensa Universitária de Coimbra, 2006, pp.18-

69 

• “Reconstituição. Reintegração. Restauro. Os projectos de intervenção na igreja pré-
românica de São Pedro de Lourosa (1929-1934)”, Revista Estudos – Património, nº9, 

Lisboa, IPPAR, 2006, pp.150-158 

• “Antes e depois da Arqueologia da Arquitectura: um novo ciclo na investigação da 
mesquita-catedral de Idanha-a-Velha”, Artis, nº5, Lisboa, Instituto de História da Arte da 

Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2006, pp.49-72 

2005 

• “Visigótico ou moçárabe? O núcleo de arte da Alta Idade Média da cidade de Lisboa”, 
Construindo a Memória. As colecções do Museu Arqueológico do Carmo, coord. José 

Morais Arnaud e Carla Varela Fernandes, Lisboa, Associação dos Arqueólogos Portugueses, 

2005, pp.264-283 e 292-293 

PRÉMIO APOM, Melhor Catálogo de Museu 2006 
 

•  “Eclectismo. Classicismo. Regionalismo. Caminhos da arte cristã no Ocidente 
peninsular entre Afonso III e al-Mansur”, Muçulmanos e Cristãos entre o Tejo e o Douro 

(sécs. VIII a XIII), coord. Mário Jorge Barroca e Isabel Cristina Ferreira Fernandes, Palmela, 

Câmara Municipal de Palmela e Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2005, 

pp.293-310 

 
2004 

• “Iconografia do Apocalipse: uma nova leitura do programa do portal ocidental da Sé 
de Lisboa”, Revista Estudos – Património, nº7, Lisboa, IPPAR, 2004, pp.91-100 

• “O contributo de D. Fernando de Almeida para o estudo da Alta Idade Média em 
Portugal” , Revista Arqueologia e História, vol. 55 (2003), Lisboa, Associação dos 

Arqueólogos Portugueses, 2004, pp.205-213, republ. Estudos de Castelo Branco, nº , 

Castelo Branco, nova série, nº5, Castelo Branco, 2006, pp.189-200 

•  “A importância da Cripto-História da Arte para a h istória dos Conventos de Lisboa”, 
Revista Artis, nº3, Lisboa, Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa, 2004, pp.421-426 - em co-autoria com Patrícia Monteiro, Maria do 

Rosário Carvalho, João Miguel Simões, Catarina Oliveira e Ricardo Silva 

2003 

• “A arte de repovoamento em território português: os testemunhos da actividade 
construtiva cristã no Ocidente peninsular entre os séculos IX e XI”, Revista Artis, nº2, 

Lisboa, Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 

2003, pp.281-285 – em co-autoria com Mónica Brito 

• “«Os Conventos de Lisboa». Uma abordagem cripto-histórica” , Revista Portuguesa de 

Ciências das Religiões, nº3/4, Lisboa, Centro de Estudos em Ciências das Religiões da 
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Universidade Lusófona de Humanidades, Tecnologias, 2003, pp.211-220 – em co-autoria 

com Maria do Rosário Carvalho, Patrícia Monteiro, João Miguel Simões, Catarina Oliveira 

e Ricardo Silva 

 

• “A marginalidade do lado cristão: o breve exemplo dos moçárabes de Lisboa”, Livro de 

Homenagem ao Professor Doutor Humberto Baquero Moreno, coord. Luís Adão da 

Fonseca, Luís Carlos Amaral e Maria Fernanda Ferreira Santos, Porto, Faculdade de Letras 

da Universidade do Porto, editora Civilização, vol.III, 2003, pp.1231-1237 

2002 

• “A grade medieval da Sé de Lisboa”, Olisipo. Boletim dos Amigos de Lisboa, IIª série, 

nº17, Lisboa, Grupo “Amigos de Lisboa”, Jul. – Dez. 2002, pp.23-34 

• “O Sítio da Sé de Lisboa antes da Reconquista”, Revista Artis, nº1, Lisboa, Instituto de 

História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2002, pp.57-87 

• “Escultura da Alta Idade Média cristã” , Museu Arqueológico do Carmo. Roteiro da 

Exposição Permanente, coord. José Morais Arnaud, Carla Varela Fernandes, Lisboa, 

Associação dos Arqueólogos Portugueses, 2002, pp.63-67 

• “Arcaísmo e inovação nos frescos da Matriz de Algosinho – Mogadouro”, Revista 

Brigantia, vol. XXII, nº1/2, Bragança, Assembleia Distrital de Bragança, 2002, pp.209-222 

• “O ajimez moçárabe reaproveitado no castelo de Soure”, Actas do Simpósio 

Internacional sobre Castelos. Mil anos de fortificações na Península Ibérica e no Magrebe 

(500-1500), (Palmela, 3 a 8 de Abril de 2000), coord. Isabel Cristina Ferreira Fernandes, 

Lisboa, Colibri / Câmara Municipal de Palmela, 2002, pp.796-801 

2001 

• “A igreja românica de São Salvador de Ansiães”, Revista Brigantia, vol. XXI, nº1/2, 

Bragança, Assembleia Distrital de Bragança, 2001, pp.31-51 

2000 

• “O primeiro restauro da Mesquita-Catedral de Idanha-a-Velha, a propósito de uma 
nota inédita de Fernando de Almeida”, Revista Raia, nº20 (Mar.), Castelo Branco, 

Ediraia, 2000, pp.42-47 

1999 

• “Aspectos da escultura figurativa na Matriz de Algosinho (Mogadouro)”, Revista 

Brigantia, vol. XIX, nº1/2, Bragança, Assembleia Distrital de Bragança, 1999, pp.3-16 

• “São Miguel de Monsanto e São Pedro de Vira-Corça: derradeiros testemunhos do 
mundo românico em Portugal”, Revista Raia, nº13 (Jul.), Castelo Branco, Ediraia, 1999, 

pp.26-31 

1998 

• A Arte de Repovoamento em território português: os testemunhos da actividade 
construtiva cristã no ocidente peninsular entre os séculos IX e XI – Elaboração do 
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Projecto de Investigação Científica apresentado pelo Instituto de História da Arte ao 

Programa PRAXIS XXI (FCT) – Aprovado com Muito Bom (inédito) 

 

 
6.5.TEXTOS DE DIVULGAÇÃO E DESDOBRÁVEIS 

2008 

• Devoções. Património religioso da Ericeira, Desdobrável não assinado, Mafra, Câmara 

Municipal de Mafra, 2008 (ed. Bilingue) 

• Mosteiro de Alcobaça, Desdobrável, Lisboa, IGESPAR, I. P., 2008 (no prelo) 

• Igrejas e Capelas do Concelho de Alcochete, Desdobrável, Alcochete, Câmara Municipal 

de Alcochete, 2008 (no prelo) 

• Igreja Matriz de Alcochete, Desdobrável, Alcochete, Câmara Municipal de Alcochete, 2008 

(no prelo) 

• Convento de S. Francisco / Sabonha, Desdobrável, Alcochete, Câmara Municipal de 

Alcochete, 2008 (no prelo) 

2007 

• “Santa Cruz de Coimbra. Primeiro panteão do reino de Portugal”, Revista Cais, nº124, 

Lisboa, Associação Cais, Novembro de 2007, pp.48-49 

• “O génio de Huguet”, Revista Cais, nº123, Lisboa, Associação Cais, Outubro de 2007, 

pp.46-47 

• “A Caza dos Tumulos do Mosteiro de Alcobaça”, Revista Cais, nº122, Lisboa, Associação 

Cais, Setembro de 2007 (no prelo) 

• Igreja Matriz de Mértola – “Um exemplar único da presença islâmica”, Diário de 

Notícias, ano 143º, nº50328, 16/01/2007, p.40 

• Mosteiro de Santa Clara-a-Velha – “Memória da Rainha Santa nas margens do 
Mondego”, Diário de Notícias, ano 143º, nº50323, 11/01/2007, p.35 – em co-autoria com 

Teresa Mourão 

• Castelo de Estremoz – “Uma fortaleza que foi sentinela do Alentejo”, Diário de 

Notícias, ano 143º, nº50320, 08/01/2007, p.40 (erradamente assinado Catarina Oliveira) 

• Castelo de Santa Maria da Feira – “Um castelo fundamental para a independência”, 
Diário de Notícias, ano 143º, nº50318, 06/01/2007, p.34 

• Domus Municipalis de Bragança – “Obra fundamental da arte medieval portuguesa”, 
Diário de Notícias, ano 143º, nº 50316, 04/01/2007, p.40 

2006 

• Igreja do Convento do Carmo, Lisboa – “Monumento memória do terramoto de 
1755”, Diário de Notícias, ano 142º, nº50310, 28/12/2006, p.36 

• Sé de Évora – “Última sé românica e primeira catedral gótica”, Diário de Notícias, ano 

142º, nº50309, 27/12/2006, p.28 
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• Castelo de Palmela – “de forte islâmico a sede da Ordem de Santiago”, Diário de 

Notícias, ano 142º, nº50307, 24/12/2006, p.32 

• Castelo de Marvão – “Marvão é vila num castelo gótico do Alto Alentejo”, Diário de 

Notícias, ano 142º, nº50304, 21/12/2006, p.36 

• Túmulo de D. Pedro I – “Obra-prima da escultura gótica em Portugal”, Diário de 

Notícias, ano 142º, nº50299, 16/12/2006, p.44 

• Mosteiro de Alcobaça – “Monumento de impacto europeu da Ordem de Cister”, Diário 

de Notícias, ano 142º, nº50296, 13/12/2006, p.40 

• Mosteiro de Flor da Rosa – “A mais importante igreja-fortaleza do gótico”, Diário de 

Notícias, ano 142º, nº50293, 10/12/2006, p.32 

• Sé do Porto – “Sé de influência europeia marca paisagem do Porto”, Diário de Notícias, 

ano 142º, nº50289, 06/12/2006, p.36 

• Sé de Braga – “Mais antiga do que a Sé de Braga...”, Diário de Notícias, ano 142º, 

nº50287, 04/12/2006, p.36 

• Sé de Lisboa – A memória de Lisboa impressa na pedra” , Diário de Notícias, ano 142º, 

nº50285, 02/12/2006, p.44 

• Castelo de Almourol – “Fantástica cenografia templária no médio Tejo”, Diário de 

Notícias, ano 142º, nº50283, 1/12/2006, p.44 

• Castelo de Guimarães – “Monumento mítico entre o imaginário e a realidade”, Diário 

de Notícias, ano 142º, nº50282, 30/11/2006, p.36 

• Castelo de Óbidos – “Revisitar a Idade Média na vila de Óbidos”, Diário de Notícias, 

ano 142º, nº50279, 27/11/2006, p.36 

• Sé-Velha de Coimbra – “A catedral construída por três arquitectos”, Diário de 

Notícias, ano 142º, nº50278, 25/11/2006, p.45 

• Castelo de Leiria – “Um castelo essencial para o conhecimento da História”, Diário de 

Notícias, ano 142º, nº50277, 24/11/2006, p.36 

• Mosteiro da Batalha – “De «casa de oraçam» a panteão da Casa de Avis”, Diário de 

Notícias, ano 142º, nº50276, 23/11/2006, p.37 

 

 

6.6.FICHAS TÉCNICAS DE CATÁLOGOS E ENTRADAS DE OBRAS 
COLECTIVAS 

2007 

• [4] fichas técnicas de catálogo do volume Lusa. A Matriz Portuguesa, Catálogo de 

Exposição, Rio de Janeiro, Banco do Brasil, vol. 2, 2007 (no prelo) 

• [44] entradas para o volume 5 da obra Portugal. Património. Guia – Inventário, coord. 

Álvaro Duarte de Almeida e Duarte Belo, Lisboa, Círculo de Leitores, Abril de 2007 (vol. 5 

– Castelo Branco) 
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• [130] entradas para o volume 4 da obra Portugal. Património. Guia – Inventário, coord. 

Álvaro Duarte de Almeida e Duarte Belo, Lisboa, Círculo de Leitores, Abril de 2007 (vol. 4 

– Guarda, Viseu) 

• [89] entradas para o volume 3 da obra Portugal. Património. Guia – Inventário, coord. 

Álvaro Duarte de Almeida e Duarte Belo, Lisboa, Círculo de Leitores, Abril de 2007 (vol. 3 

– Aveiro, Coimbra, Leiria) 

• [212] entradas para o volume 2 da obra Portugal. Património. Guia – Inventário, coord. 

Álvaro Duarte de Almeida e Duarte Belo, Lisboa, Círculo de Leitores, Abril de 2007 (vol. 2 

– Vila Real, Bragança) 

• [177] entradas para o volume 1 da obra Portugal. Património. Guia – Inventário, coord. 

Álvaro Duarte de Almeida e Duarte Belo, Lisboa, Círculo de Leitores, Janeiro de 2007 (vol. 

1 – Viana do Castelo, Braga, Porto) 

 
2005 

• [11] Fichas técnicas de catálogo do volume Construindo a Memória. As colecções do 
Museu Arqueológico do Carmo, coord. José Morais Arnaud e Carla Varela Fernandes, 

Lisboa, Associação dos Arqueólogos Portugueses, 2005: 

- “1232 Capitel coríntio tardo-romano”, sécs. III - IV (p.284) 

- “1233 Plinto de um capitel de ara”, sécs. II-IV (pp.284-285) 

- “1234 Pilar de época visigótica”, sécs. V-VII (p.285) 

- “1235 Imposta de época visigótica”, sécs. VI-VII (p.286) 

- “1236 Fragmento de placa de cinto”, séc. VII (p.286) 

- “1237 Placa dos Losangos”, sécs. IX-X (p.287) 

- “1238 Pilar de Chelas”, sécs. IX-X (p.288) 

- “1239 Pilar da Casa dos Bicos”, sécs. IX-X (p.289) 

- “1240 Friso dos Leões”, sécs. IX-X (pp.289-290) 

- “1241-1242 Dois capitéis românicos de Sintra”, finais do séc. XII (pp.290-291) 

- “1243 Capitel gótico de Chelas”, 2ª metade do séc. XIII (p.291) 

2003 

• “169. Lápide funerária do bispo Iulianus” , Tavira. Território e Poder, ficha técnica de 

catálogo, Lisboa, Museu Nacional de Arqueologia / Câmara Municipal de Tavira, 2002, 

pp.297-298 

 

 

6.7.RECENSÕES CRÍTICAS E NOTAS DE LEITURA 
2008 

• “Do islâmico ao cristão... e à actualidade. O castelo de Palmela dado a conhecer por 
Isabel Cristina Fernandes”, Revista Arqueologia e História, vols. 56-57 (2004-2005), 

Lisboa, Associação dos Arqueólogos Portugueses, 2004-2005, pp.171-175 

 



Processo de Classificação do Caminho Real da Pederneira | CV Paulo A. Fernandes 
Outubro 2008 

21 

2004 

• “Celebrar Lisboa. Dejanirah Couto, História de Lisboa, Lisboa, ed. Gótica, 2003”, 
Revista Lusófona de Ciências das Religiões, nº5/6, Lisboa, Centro de Estudos em Ciência 

das Religiões da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 2004, pp.321-323 

•  “ El tímpano románico. Imágenes, estructuras y audiencias, coord. Rocío Sanchez 
Ameijeiras e José Luís Senra Gabriel y Galán, Santigo de Compostela, Xunta de 
Galícia, 2003, 321 pp.”, Revista Arqueologia e História, vol. 55 (2003),  Lisboa, 

Associação dos Arqueólogos Portugueses, 2004, pp.219-222 

• “ Repertorio de arquitectura cristiana en Extremadura: época tardoantigua y 

altomedieval, ed. Pedro Mateos Cruz e Luís Caballero Zoreda, Consejo Superior de 
Investigaciones Científica e Instituto de Arqueologia de Mérida, 2003, 344 pp. (vol. 
XXIX dos Anejos de Archivo Español de Arqueologia)” , Revista Arqueologia e História, 

vol. 55 (2003), Lisboa, Associação dos Arqueólogos Portugueses, 2004, pp.215-217 

2000 

• “«Inter Romanos (…) Romanus». Orósio – História Apologética. O Livro 7 das 
Histórias contra os Pagãos”, Boletim de Ciências das Religiões, nº1, Centro de Estudos em 

Teologia / Ciência das Religiões da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 

2000, p.30 

 
 

6.8.RESUMOS PUBLICADOS, APRESENTADOS A CONGRESSOS E REUNIÕES 

CIENTÍFICAS 

2006 

• “Esplendor ou declínio? A arquitectura do século VII no território português” , La 

Arquitectura: el siglo VII frente al siglo VII, Reunião Científica – Mérida, CSIC, 2006 

(Livro da reunião, pp.189-229) 

2003 

• “A igreja pré-românica de São Pedro de Lourosa”, Revista Artis, nº2, Lisboa, Instituto 

de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2003, pp.295-296 

2002 

• “O ajimez moçárabe reaproveitado no castelo de Soure”, Simpósio Internacional sobre 

Castelos – Livro de Resumos, Lisboa, Colibri / Câmara Municipal de Palmela, 2000, 

pp.110-111 
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7. Conferências, apresentações públicas e participação em debates: 

 
2007 

• “O(s) inventário(s) de património cultural e as políticas do território” , aula apresentada 

no Curso de Mestrado em Cultura Autárquica da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 

(UNL), 04/12/2007 – a convite do Dr. Miguel Soromenho 

• “Inventário: instrumento de decisão sobre o território” , aula apresentada na cadeira de 

Ciências do Património do Curso de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas (UNL), 03/12/2007 (com Fernando Moser) – a convite do Arqto. Manuel Lacerda, 

Director do Departamento de Inventário, Estudos e Divulgação do IGESPAR, I. P. 

• “A noite Murphy” , debate promovido pela Imprensa da Universidade de Coimbra na 

FNAC do Fórum Coimbra, 08/10/2007 – a convite da Dra. Maria Helena Barreiros 

• “As fases medievais da Sé de Lisboa – ponto de situação e perspectivas de estudo”, 

conferência apresentada na Associação “Amigos de Lisboa”, 10/02/2007 – a convite do Dr. 

Joaquim Ramos Baptista 

2006 

• “A arquitectura de época visigótica no Ocidente peninsular: esplendor ou declínio?”, 
conferência apresentada no Congresso “El siglo VII frente al siglo VII”, organizado pelo 

Consejo Superior de Investigación Científica de Mérida, 30/11- 2/12 de 2006 – a convite do 

Professor Doutor Luís Caballero Zoreda 

 
2004 

• “Os moçárabes de Lisboa: pequena história de uma resistência”, conferência 

apresentada ao II Colóquio “Nova Lisboa Medieval: os Rostos da Cidade”, organizado pelo 

Instituto de Estudos Medievais, 11/12/2004 – a convite do Dr. Luís Filipe Oliveira 

2003 

• “O contributo de D. Fernando de Almeida para o estudo da Alta Idade Média em 
Portugal” , conferência inserida na Sessão Comemorativa do Centenário do Nascimento de 

D. Fernando de Almeida, promovida pela Associação dos Arqueólogos Portugueses, 

28/11/2003 – a convite do Dr. José Morais Arnaud, Presidente da AAP 

• “A igreja pré-românica de São Pedro de Lourosa”, Reunião Anual da Sociedade 

Portuguesa de Estudos Medievais, realizada na Faculdade de Letras da Universidade de 

Lisboa, em 23/5/2003 – a convite da Profª. Doutora Ana Maria Rodrigues 

• “Entre o Islão e a Cristandade: a presumível mesquita de Idanha-a-Velha”, conferência 

apresentada no âmbito do Seminário Idanha-a-Velha: cristianismo; moçarabismo e 

islamismo (da Antiguidade Tardia à Reconquista) – a cidade e a sua arquitectura religiosa 

no contexto hispânico, realizado em Idanha-a-Velha, a 10/5/2003 – a convite do Dr. José 

Cristóvão 
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• “Eclectismo. Classicismo. Regionalismo. Rumos da arte cristã no entre-Tejo-e-Douro 
entre Afonso III e al-Mansur” , Colóquio Muçulmanos e cristãos entre Tejo e Douro, 

Porto, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 5/4/2003 – a convite do Prof. Doutor 

Mário Barroca 

 
 
2002 

• “Castelos e moçárabes: uma impossibilidade histórica?”, Conferência proferida na 

Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos (APAC), 21/2/2002 – a convite do Eng. 

Francisco Sousa Lobo 

2000 

• “Renovação e Renascimento na arquitectura peninsular: a Alta Idade Média cristã”, 
Palestra proferida na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, ao 2º ano da 

Licenciatura em História, Variante de História da Arte, 11/12/2000 – a convite do Dr. 

Manuel Batoréo 

1996 

• A capela gótica de São Martinho de Óbidos – conferência integrada no programa Descobrir 

Óbidos, em 30/11/1996 – a convite do Dr. Carlos Orlando, Presidente da Associação de 

Defesa do Património de Óbidos 

 

 

8. Participação em programas televisivos: 

 
● 2006: Lisboa Islâmica – Programa da responsabilidade da Comunidade Islâmica de Lisboa, 

com intervenção acerca dos Moçárabes e peças moçárabes do Museu Arqueológico do 

Carmo (21 de Maio de 2006) 

 
 

9. Visitas Guiadas: 

 

• 2008: Cheleiros. Percurso Urbano – visita guiada no âmbito das Jornadas Europeias de 

Património (28 de Setembro) 

• 2008: Devoções. Património religioso da Ericeira – série de visitas guiadas entre Abril e 

Setembro (Câmara Municipal de Mafra) 

• 2008: Almodôvar. Memória do Tempo com a Associação Cultural “Caminhantes da 

Cultura” (10 de Maio) 

• 2008: Igrejas na influência da Ordem de Santiago em Alcochete, no âmbito do 8º Curso de 

Ordens Militares promovido pela Câmara Municipal de Palmela (9 de Março) 
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• 2007: Sé de Lisboa Medieval, no âmbito do Curso de Mestrado em História Medieval da 

Universidade Aberta, em visita de estudo organizada pelo Doutor Pedro Flor (21 de 

Setembro) 

• 2006: Évora-Monte e Estremoz, com o Grupo Desportivo Santander Totta (13-14 de Maio) 

• 2006: Alcácer do Sal, com o Grupo Desportivo Santander Totta (18 de Março) 

• 2006: Sé de Lisboa Medieval, no âmbito da Licenciatura em Arquitectura pela Universidade 

Lusíada, em visita de estudo organizada pela Dra. Maria Helena Barreiros (10 de Abril)  

• 2005: Do Tejo à Raia espanhola. Castelos e Vilas Fortificadas do Alto Alentejo, com o 

Núcleo Cultural e Desportivo do Crédito Predial Português (CPP) (21-22 de Maio) 

• 2005: Mosteiros Medievais do Entre-Douro-e-Minho, com o Núcleo Cultural e Desportivo 

do Crédito Predial Português (CPP) (4-5 de Março) 

• 2004: Terras de Sena, com o Núcleo Cultural e Desportivo do Crédito Predial Português 

(CPP) (22-23 de Maio) 

• 2003: Aldeia História de Idanha-a-Velha, no âmbito das Jornadas do Património, 

realizadas a 28 de Setembro de 2003, e organizadas pelo IPPAR, Ordem dos Arquitectos e 

Câmara Municipal de Idanha-a-Nova (em colaboração com os Professores Arquitectos 

Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandez e o Dr. José Cristóvão) 

• 2003: França Gótica, com o Núcleo Cultural e Desportivo do Crédito Predial Português 

(CPP) (4 a 11 de Julho de 2003) 

• 2003: Alto Minho Medieval, com o Núcleo Cultural e Desportivo do Crédito Predial 

Português (CPP) (Abril de 2003) 

• 2000: Borgonha 2000 – Cluny e Cister, com o Núcleo Cultural e Desportivo do Crédito 

Predial Português (CPP) (Setembro de 2000) 

• 2000: Sé de Lisboa, integrada no Curso de Verão de História da Arte, organizado pelo 

Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (Junho de 

2000) – em colaboração com o Professor Doutor Vítor Serrão, a Profª. Doutora Maria João 

Baptista Neto e a Dra. Carla Varela Fernandes 

 

10. Outras actividades: 

 

• 2004-2008: Coordenador de edição da Revista Arqueologia e História, Lisboa, 

Associação dos Arqueólogos Portugueses (AAP), durante os períodos 2004-2006 e 2006-

2008 

• 2006 (30-31 Outubro) – Formador IPPAR no Curso de “Gestão de Património”, 
promovido na empresa CNS, SA para funcionários do IPPAR 

• 2000: Secretariado Técnico do Curso de Verão de História da Arte, organizado pelo 

Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (Junho de 

2000) 
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• 1999: Secretariado Técnico do Propaganda e Poder – Congresso Internacional de 

História da Arte, organizado pelo Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa (Abril de 1999) e Actas publicadas em Janeiro de 2002 

• 1997: Colaboração na elaboração do Guia do Departamento de História da Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa, coordenado pelos Professores Doutores António 

Dias Farinha e Sérgio Campos Matos (1997-98) 

• 1997: Participação na campanha arqueológica das Portas do Sol (coord. Prof.ª Doutora Ana 

Arruda) 

• 1996: Participação na campanha arqueológica das Mesas do Castelinho (coord. Profs. 

Doutores Carlos Fabião e Amílcar Guerra) 

 

 

Cascais, 30 de Outubro de 2008 
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PEDRO PENTEADO 
 

 

É Director de Serviços de Arquivística e Apoio Técnico da Direcção-Geral de Arquivos (DGARQ) desde 

Junho de 2007. Foi Director de Serviços de Arquivística do ex-Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do 

Tombo (IAN/TT), desde Agosto de 2004 até Junho último.  

Na DGARQ, é o dirigente intermédio máximo responsável pelas consultorias e auditorias aos organismos 

da Administração Pública na área de gestão de documentos, bem como nas áreas do tratamento 

normalizado de arquivos. Representou a DGARQ na Unidade de Gestão do Programa Operacional da 

Cultura (POC) do Ministério da Cultura. Foi responsável pela implementação de projectos da Medida 3 do 

Plano Tecnológico no ex-IAN/TT e co-responsável da Medida 2 (Sala de referência virtual) do 

Simplex/2007. Pertence aos Grupos de Trabalho do Portal dos Arquivos Portugueses e do Ficheiro 

Nacional de Autoridades Arquivísticas, na DGARQ. É membro do Grupo de Trabalho para a Normalização 

da Descrição em Arquivo, que recentemente publicou as “Orientações para a Descrição Arquivística I, II e 

III (Documentação, Autoridades arquivísticas e Escolha e construção de pontos de acesso normalizados). 

Representa a DGARQ no Grupo de trabalho interministerial com vista à interoperabilidade semântica na 

Administração Pública.  

Foi coordenador do grupo de trabalho que elaborou as “Orientações para a gestão de documentos de 

arquivo no contexto de uma reestruturação da Administração Central do Estado” (2006). Promoveu o ciclo 

de debates “Arquivos e reestruturação da Administração Pública”. Foi gestor do Projecto SIARQ – Sistema 

de arquivo da Direcção-Geral de Arquivos até Junho de 2007 e gestor (em parceria) do Projecto ID_on - 

Digitalização de instrumentos de descrição da Torre do Tombo. Co-coordenou o Grupo de trabalho da 

Tabela de Selecção das Funções-Meio para a Administração Pública. Foi membro do Grupo Consultivo do 

PESI – Planeamento Estratégico do Sistema de Informação, do Grupo de Trabalho “TT Online” e do Grupo 

de Trabalho para a Avaliação da Documentação das Conservatórias do Registo Civil e Cartórios Notariais. 

Pertenceu à Comissão organizadora do Seminário Internacional “Arquivos de Tradição Ibérica” da 

Associação Latino Americana de Arquivos (ALA) e do II Fórum Permanente dos Arquivos de Língua 

Portuguesa. Representou o IAN/TT na SC6 da Comissão Técnica Portuguesa de Normalização para a 

Informação e Documentação, do Instituto Português de Qualidade.  

É Mestre em História Moderna pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e doutorando em 

Ciências Documentais na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias / Universidad de Alcalá de 

Henares. Realizou vários estágios internacionais, no Brasil, Canadá e França, o último dos quais em Paris, 

na Direction des Archives de France, em Novembro de 2005. Realizou o Seminário de Alta Direcção da 

Administração Pública (SADAP) e o Programa de Formação em Gestão Pública (FORGEP) no Instituto 

Nacional de Administração (INA). 
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É assistente convidado da Universidade Nova de Lisboa (UNL), do Mestrado em Ciências da Informação e 

da Documentação, onde é co-responsável pela disciplina de Teoria e Metodologia das Ciências da 

Informação e docente de Sistema de Gestão de Arquivos, Prática Profissional e Seminário de Estágio (estas 

últimas, em colaboração). É formador do Programa geral de formação do INA, com acções no domínio da 

Arquivística, desde 2003, e do Diploma de Especialização em Gestão Documental – DEGEDOC, do INA, 

módulo 3, Sistema de arquivo II, desde 2006.  

Foi ainda docente do Curso de Especialização em Ciências Documentais da Universidade Autónoma de 

Lisboa (UAL), do Curso de Especialização de Ciências Documentais do Instituto Superior de Línguas e 

Administração de Lisboa (ISLA), do Mestrado do Património Cultural da Universidade Católica de Lisboa 

(UCP) e do Curso de Pós-graduação de Património Cultural da UCP do Porto. Foi formador do Curso de 

Técnicos Profissionais de Arquivo da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e 

Documentalistas (BAD) na área da Gestão da informação de arquivo.  

É associado da BAD, onde colaborou na Comissão de formação e foi membro da Comissão Científica do 8.º 

e do 9.º Congresso Nacional da referida Associação. Foi membro da Associazione Archivistica Ecclesiastica 

(Vaticano). É membro do Centro de Estudos de História Religiosa (CEHR) da Universidade Católica 

Portuguesa, pertencendo ao seu Grupo de Trabalho de Arquivos Religiosos. É também membro da 

Comissão Científica do Projecto “Portugaliae Monumenta Misericordiarum”, do CEHR e da União das 

Misericórdias Portuguesas e da Comissão Científica da “Documentação Crítica de Fátima”, do Santuário de 

Fátima (SF), com o patrocínio científico do CEHR. É consultor do projecto de digitalização do jornal “Voz da 

Fátima” (SF). Pertence ao Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. 

 

 

É autor de diversas obras, artigos e comunicações no domínio da Arquivística e da História, publicadas ou 

realizadas em Portugal, Espanha, França, Itália, Bélgica/UE, Brasil e Canadá. Merece ainda destaque a sua 

participação em algumas das principais obras de referência no domínio historiográfico, como a “História 

Religiosa de Portugal” e o “Dicionário de História Religiosa Portuguesa”, do Círculo de Leitores”, bem 

como o seu trabalho de revisão científica da tradução do manual canadiano de Jean-Yves Rousseau e Carol 

Couture, “Os fundamentos da disciplina arquivística”. Lisboa: D. Quixote, 1998. Coordenou a tradução da 

obra de Armelle Le Goff, “Os arquivos das ONG. Uma memória a partilhar. Guia prático em 60 perguntas”, 

Lisboa: IAN/TT, 2005 (publicada originalmente pelo Conselho Internacional de Arquivos).  Foi co-editor do 

n.º 8 da revista espanhola “Tabula”, dedicada aos arquivos portugueses (2006). Coordenou a tradução da 

obra da AAF-ADBS “Comprendre et pratiquer le records management” (Norma ISO 15489), cuja publicação 

na web está prevista para 2008. 



Processo de Classificação do Caminho Real da Pederneira | CV Pedro Penteado 
Outubro 2008 

31 

Coordenou projectos de intervenção arquivística e salvaguarda do património documental em várias 

organizações não governamentais (ONG) do país. Foi autor e responsável pela coordenação do Projecto de 

gestão integrada da informação arquivística do Santuário de Fátima. Representa a Conferência Episcopal 

Portuguesa no Conselho Nacional de Cultura, no domínio dos Arquivos. Foi ainda subcoordenador de 

projecto no Centro de Damião de Góis (dos extintos IAN/TT e Comissão Nacional para as Comemorações 

dos Descobrimentos Portugueses). 

 

Lisboa, 7 de Setembro de 2008 
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ESTUDOS DE PEDRO PENTEADO 

1. História Religiosa 

• Santuário da Senhora da Nazaré 

Apontamentos para uma cronologia (de 1750 aos nossos dias) – monografia 

• Antiguida da Sagrada Imagem de Nossa Senhora da Nazaré – monografia 

• A Senhora da berlinda 

Devoção e aparato do Círio da Prata Grande à Virgem da Nazaré – monografia 

• Peregrinos da Memória 

O  Santuário de de Nossa Senhora da Nazaré (1600 – 1785) – monografia 

• Para uma história dos Santuários Portugueses - artigo 

2. História Social 

• A Nazaré e os seus pescadores  

Entre representações sociais e novas leituras histórico-antropológicas – artigo 

(colaboração com José Maria Trindade) 

3. Arquivística – Teoria e Prática 

• A investigação em sistemas de arquivo organizacionais: 

O caso das Misericórdias de Portugal – artigo disponível na íntegra na internet 

• Recensão de Gestão e da Informação para a organização inteligente 

A arte de explorar o meio ambiente  - Brevemente disponível o texto integral 

• Recensão de Das ”Ciências” documentais à ciência da informação 

- Disponível o texto integral 

• Recensão de Les fonctions de l’ archivistique contemporaine 

- Disponível o texto integral 

• Gerir documentos em Portugal : como e para quê? – artigo – disponível o resumo 

• A gestão de documentos na arquvística canadiana 

O modelo do Quebeque – Artigo – Disponível uma apresentação 

• Os fundamentos da disciplina arquivística 

Revisão científica e notas da tradução do livro – Brevemente disponível 

4. Arquivística - Fontes 

• Fontes arquivísticas sobre a devoção ao Espírito Santo em Portugal 

Artigo – Brevemente disponível o texto integral da 1.ª versão 

• Arquivos das Misericórdias portuguesas: contributo para um guia 

Artigo – Brevemente disponível o texto da 1.ª versão 

5. Património Cultural 

• A candidatura da Nazaré a património oral e imaterial da Humanidade 

Oportunidades e desafios - artigo 

 


