
RESUMOS DAS COMUNICAÇÕES 

 

Património da Nazaré: património de todos para todos para todos (título 

provisório) 

Rui Remígio  

 

1.  “Crescer sem devorar as raízes” – é possível e necessário reabilitar o património 

histórico com o desenvolvimento e as exigências dos nossos dias; 

2. O caso particular do “Caminho Real” da Pedereira. 

 

  

 

Caminho Real da Pederneira: uma estrada com passado; uma via para o futuro 

Paulo Almeida Fernandes 

 No cada vez mais amplo conceito de Património, o Caminho Real da Pederneira 

adquiriu um estatuto de impacto nacional. Ao valor identitário local e regional, já 

consolidado em recentes abordagens, juntou-se uma dimensão científica que consagra a 

esta estrada o estatuto de possível referência crono-tipológica para o estudo da rede 

viária entre os séculos XIII e XIX.  

Há uma exigência científica para a sua investigação. Há um imperativo patrimonial para 

a sua preservação. Há uma consciência de cidadania para a sua valorização. Estará o 

país em condições objectivas de implementar estes simples procedimentos? Ou estará 

este país num momento em que se permite impunemente a destruição irreparável de 

valores patrimoniais sobre os quais, afinal, ainda se sabe tão pouco? 

 

 

 

 



Da Nazaré para o Mundo: Caminhos, viagens e viajantes (Séc. XVI-XX) 

 

Pedro Penteado 

(ppenteado1@gmail.com) 

 

O autor apresenta os itinerários entre um dos mais importantes centros de peregrinação 

portugueses de antigamente, o Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, dando-nos ainda 

a conhecer quem eram os homens que o utilizavam, como viajavam e como pensavam. 

Salienta depois o itinerário do Sul, em direcção à capital do país, Lisboa, destacando o 

troço entre o Sítio e a Barca, onde se inclui o Caminho Real da Pederneira, como um 

caminho emocionalmente forte, correspondendo ao momento em que os viajantes se 

aproximavam daquele santuário de protecção régia, visualizando-o pela primeira vez, ou 

por onde abandonavam a região, em direcção ao seu território quotidiano.  

Demonstra ainda a importância do itinerário do Sul do ponto de vista económico, por 

onde saíam as madeiras do Pinhal do Rei em direcção ao Arsenal Real, onde eram 

utilizadas na construção das lusas naus que sulcaram os mares do Mundo.  

Refere ainda o papel da Coroa na construção daquele caminho e a sua progressiva 

secundarização e desvalorização, até aos dias de hoje.  

Por fim, salienta a necessidade de recuperar e valorizar a memória destes itinerários, 

integrando-os em projectos que ajudem a revitalizar a identidade local e nacional, num 

tempo em que se constata uma crescente perda de referências sociais e culturais.  

 

 

 


