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QUINTA DA CARDIGA - EXEMPLO HIST6RICO DE
PATRIMÓNIO RURAL E CULTURAL

Visita guiada
17 de Junho de 1989

Programa

10HOO -

- Partida da RN.

llHOO -

- Golegã. Visita à Igreja Matriz. Estilo Manuelino.

..

12HOO -

•

13HOO - 15HOO - Almoço livre (pic-nic) .

Atalaia. Visita à Igreja da Atalaia. Estilo Renascença .

~

15HOO - 17H30 - Quinta da Cardiga.
Palácio e primitivo reduto dos Templários.
Instalações Agrícolas: Lagar, Adega, Estábulos, etc.
Aldeia de S. Caetano .

..
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CARACTERíSTICAS AGRtCOLAS DO RIBATEJO*

Dans ces plaines du Ribatejo la grandé culture s'allie à la grande propriétê; de riches moissons s'étendent à perte de vue, entremêlêes de gras pâturages naturels.
.
- Une culture extrêmement variée revêt les rives des amuents du Tage, tels _
que I'Almonda, I'Alviella, la riviere d'Assecn et d'autres. La vallée de Rio Maior,
ou abondent les champs de maIs, est bordée de collines revêtues d'oliviers, de
. vignes et de pins.
Tous ces terrains sont tres abondants en eaux; on peut citer les fameuses
sources qui, sortant des calcaires jurassiques de la montagne, vont grossir le
Nabão, l'Almonda, I'Alviella et d'autres rivieres. La source de I'Alviella fournit
plus de 250:000 metres cubes d'eau qui vient contribuer à l'approvisionnement
de laville de Llsbonne. - ..
Dans la commune de Santarem, la culture de l'olivier constitue une des plus
grandes richesses; elle domine aussi dans Jescommunes d'Olivaes, d'A\cobaça,
de Thomar et de Torres Novas, óu eIle occupe sans interruption de tres Yastes
surfaces. 09 trouve quelques mOlltados (forêts de chene-liege et de yeuse):
dans les communes de Torres Novas ct Santarem.
Les campagnes fertiles de Gollegã, formam de vastes plaines de sol sabloargileux du tertiaire, présentent une culture des plus ,:ariées; les champs d'oliviers, Ics vignes, cn dé\"eloppemem croissant, sont emremêlés de champs de ma'is
tres étendus et de toutes les autres cultures herbacées; I'horticulture y constitue
une industrie asscl. rérnunératrice.
La culttire horticole aueint dans cette région, plus que partom ailleurs, de·
grandes proportions et une perfection remarquable, surtout aux environs de Lisbonne, ou elle a la consommation assurée de cette grande ville.
Les vcrgers et le50 orangers constituent une autre importante richesse; on
cite ceux des em'irons de Lisbonne, ceux de Collares~ d:: Caldas, d'Alcobaça, etc.
Dans toute la région les cultures herbncées, dom la plus importante est celle
du blé, ont un gran~ dé\'eloppement; les pâturages n,!furels sont assez étendus
et il n 'y a nulle part ailleurs, eo Portugal, des foins naturels supéricurs à ceux
des communes qui en"ironnent Lisbonne, non plus qu'ü ceux des le,ú'ias de Ri- _
bntejo (plaines riveraines du Tage).
Cn des caracteres agricoles de cette région est sans aucun doute sa production d'animaux domestiques. 00 y distingue surtout la race che"uline; H y a de_
nombreux haras particuliers~ dont lu réputation est solidcment établie par la
fine'sse de leurs produits.
La race bovine samage du Ribatejo, qui' fournit aux arênes de tout le pays I
les taurcaux de combat pour le spcctacle favori du peuple portugais, est un autre
I.icJKlOtillon remarquabh: de 1:.1 production animale de cette région.

I

* In Beli'\>ardino C. Cincinnato da Costa e Lui-z de Castro, Le Portugal du Pont de
Vue Agricole, Lisbonne, I.N., 1900, p. 86
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ASPECTOS ARQUITECTÚNICOS E ARTíSTICOS DA
CASA DA CARDIGA *

CASA DA CARDIGA -'Propriedade dos
herdeiros do falecido Luís de Sommer, no 'centro
,de uma vasta e importante quinta que é das
, maiores do País. Antigo dominio dos Templários
e depois do':; Freires de Cristo, ~oi vendida em
1834, ao capitalista Almeida Lima, o «Lima da
Cardiga.. Foi nas suas proximidades o assento
da vetusta Torre da Cardiga, doada pelo nosso
primeiro rei, aos Templários, em 1169, e da qual
não existe nem a memória do local.
O palácio, organizado' por sucessivos proprietários, no antigo edifício religioso, é uma belíssima residência senhorial de fidalgos agricultores. A sua roda, grandes instalações agrárias,
coudelarias, oficinas de fabrico de queijos e
manteigas, adegas e celeiros, generalizam o
seu interesse.
A antiga Adega dos Freires de Tomar, é
uma vasta dependência de dois lanços, formando
ângulo recto, com abóbadas de nervuras assente
sobre colunas. Kum dos lanços os bocetes da
abóbada são lanados com figurações do tipo
, Renascentista.
A capela, dedicada a Nossa Senhora da Misericórdia, é revestida de um silhar de azulejos
padrão, azuis e amarelos, do século XVIt e
decorada GOm várias imagens, retábulos e pinturas.
• As salas, galerias, pátios e outras dependên:..
cias, são aliaiadas com gosto e guarnecidas de
peças de valor artístico. Num salão há um silhar
de a:?ulejos do fim do século XVIII (pintura
azul. sobre esmalte branco; e moldura polícroma)
com cenas de. caça e de corte; noutro há uma
decoração pintada de figuras alegóricas; noutras
salas vários mó\'eis apreciáveis, algumas imitações do antigo, quadros, louças orientais e
outras peças decorativas.
Num pátio interior, vê-se ul:lla esbelta fonte
de mármore, com a taça lavrada assente sobre
colunas, trabalho quinhentista, 'italiano; uma
guarnição de azulejos do fim do século X'VIII,
com quadros de molduras polícromas, figurando
(a azul sobre esmalte branco) caçadas e outras
cenas de campo; decoração geral de flores, envasadas em antigas talhas de· barro; e, nUl;lla
das fachadas. o brasão da fa~a SOÍnnler.

..

-

* In:

dominando a galeria com que remata o escadório. Todos estes azulejos foram comprados no
Alentejo e trazidos para aqui, há muitos anos.
Num ante-pátio, há outro revestimento cerâmico, parietal, de azulejos <padrão» seiscentistas.
O recheio desta singular residênc,ia e da sua
ermida, pede a enumeração de algumas das espécies observadas.
.
Na ermida:
a) Retábulo quinhentista, representando
Nossa Senhora da Misericórdia, com o SPl1
manto de abrigo. l:! uma bela escultura de um
só bloco de pedra, senindo de fundo e moldura,
um edículo retabular, de pura feição quinhentista, Roupagens, atitudes, expressões, fazem
suspeitar de um artista de largos recursos,
adextrado nas obras escultóricas de Tomar.
b) Quadro (pintura sobre tábua) formado
por dois painéis, com um caixilho de madeira
finamente lavrada, no estilo Renascentista.
Obra quinhentista, de bom pincel. No painel de
cima, o Calvário; no inferior o AmortalhamenJ:o
de Cristo. Altura do primeiro, om,880; do segundo. om,500; largura comum, om,775;
c) Pintura sobre tibua do século XVI (portuguesa) representar:do Cristo e o Cireneu, no
Passo da Cruz. Altura, 1m,Q55;' largura, om,740;
d) S. l\Iarçal. Bela escultura de madeira,
.do século XVIII, pintada e estofada preciosamente.
.

No palácio:
a) Três quadrós de pintura' a óleo sobre t~la,
de autoria do pintor alemão Tony de Bergl\'aturezas Mortas - medindo lm,4:00 de 111rgo,
por Im,9i5 de alto;
b)Curiosa pintura a ólio sobre tela (século
À"VII) representando um dominicano, numa
Biblioteca, com a mão esquerda segurando uma
Custódia, e tendo junto ao ouddo a Pomba do
Espírito Santo (alusão ao tEspírito Santo de
Ore1ha»), tudo dentro de uma cercadura de flores,
li maneira da época .•-\ltura, om,665; largura,
om.895;

c) Pintura quinhentista de fina execução
(óleo sobre ~bua), figurando a Senhora do Leite,
e, ao fundo uma cruz que um anjo gótico segura .. '
Altura, Qm,410; largura, om.305;
d) Pintura a ólio sobre tela, encaixilhada
numa rica moldura..de ,talha do' século XVII.

Gustavo de Matos Sequeira, Inventário Art!stico de Portugal, Lisboa, Academia Nacional de Belas Artes, 1947

- 3 Pintura característica portuguesa, com larga
representas'ão de joalharia na coroa e no manto.
Altura, om,315; largura,Om,255;
e) Nossa Senhora figurada de pastora, com
as o\'elhas, a "ara de guardadora, e o Menino
Jesus ao colo. Curiosa pintura a 6lio do século
. À\1:II. Altura, om,590; largura, om,460;
/) A Glorificação da Yirgem, pintura a
6lio sobre tábua, ao que parece já do fim do
quinhentislllo, onde se figura a Virgem sentada,
cercllda de anjos, com ofertas de coroas e de
flores. Altura, om,730; largura, om,960;
g) Cristo e ~larta. Pintura a ólio sobre tela,
de tipo português. Obra setecentist-a. Altura,
Im,125; largura, om,800;
li) Pintura a ólio sobre tela figurando Santo
António a pregar aos peixes, composição curiosa
de autoria portuguesa. Altura, Im,075; largura,
Im,395;
.
, t) Pintura a ólio sobre tela, representando
uma armadura, tambOres e outros atributos
guerreiros. Obra do fim do século XVII. Altura,
om,930; largura, Im,3:20;
1) Anjo, tocando. Escuitura de pedra, do
fim do século X\T Altura, om,440;
k) em pote de porc~lana da China, branco
e azul, com tampa e duas asas, peça curiosa e
rara do século X\"1n. Altura, om,315;
.
I) Baú de pau-santo, COlll flores e folhas
embutidas, de pau-rosa e espinheiro, peça pouco
,'ulgar do século X\-III. Comprimento, llI!,085;
111) Pintura a ólio sobre tela. Formato o\'al.
Retrato de Francisco] osé, barão Von Sommer.
Altura, om,300; largura, om,253;
11) Pintura a ólio sobre tela. Formato oval,
Retrato de Clara \rerlein Von Ascheberg,
baronesa de Sommer. As mesmas dimensões
do retrato anterior;
o) Miniatura sobre marfim. Retrato de C. J,
G. Von Sommer;
P) Miniatura sobre marfim. Retrato de personagem desconhecida;
q) Pintura sobre tela, a ótio. Formato oval.
Retrato de uma senhora da família Sommer.
Primeira metade do século XIX, Altura, om.7oo;
largura, om,580.
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111- UNE EXPLOITATION AGR/COLE INTENS/VE:
QUINTA DA CARDIGA."

Apres avoir quitté le poljé de Mira-Minde I'excurson vi~itera une exploitation agricole intensive, dont le
noyall e~t comlitoé par la Quinta da Cardiga, et qui est
remarquable par son degré de mécanisation.
Ancienne grange-forteresse des T empliers, fondée
vers i 169 sur la frontiere du T age, elle passa au
XIV~lIr siede, par suite de I'extinction de l'ordre du
T emple, à l'ordre portugai~ du Christ, qui la conserva
jusqu'en 1836, dale à partir dt' laquelle les biens des
ordre3 religieux furent intégrés dans le patrimoine de
I'État. Plu!l tard, vendue aux encheres, elle fut achetée par un particulier. Depuis plus de cinquante ans
elle appartienl à la même famille.
L'exploitation comporte une maison de résidence, ou
I'on pcut voir les restes d'un donjon médiéval et des constructiom du X\"I~mr siecle. Autour de ceUe maison se
trou\"~nt les bâtiments dt' la fermt'; granges, pressoirs,
caves, silos, porcheries, écuries, étables, basse-cour, et les
différt'ntes industries accessoires du travail agricole.
L' administration et quelques maisons d' employés completenl cc noyau, mais la plupart des ouvriers permanents
habitent, avec leurs familles, le village de S. Caetano,
à quelques centaines de metres de distance.
La surface dt' I'exploitation principal e (Quinta da
Cardiga) est d'environ 1000 hectares, desquels 600
appartiennent aux propriétaires, et lel' autre~ sont affermés: 80 hectares 50nt plantés de vigne, 200 forment les
ferret; de labour, et environ 700 50nt occupés par les

* In:

Virginia Rau e Georges Zbyzewski, Estremadura et Ribatejo (livret-guide

de l'excursion d). Lisbonne, s.n., 1949; p. 105-108 .

...
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oliveraie, (50000) pieds). Uneparlidenviron~OOhecla
res) des lerres de labour el des oliveraies est irriguée.
Cette propriété s'élend sur la plaine d'inondation et sur
les b,ifses terrasses du Tage. Elle est en partie recouverte
I)iH !es cyues riu f1euve qui, C)uelquefois, envahissent
"H~Illf' 11"<; maisoJls et It>s installalions agricoles. Le vignohlt' ",' ptend t'xc\mivement sur les terres inondpes. 11 est
fforlili~[' Inus les ans par les limons déposés par le Tage
et pa:, des engrais cltimiques.
L'irrigation est faite avec I'eau des puits et I'eau du
f1euve que I'on éleve à I'aide de mott'ur!'. Les cultures
ip"jf~uêt's semI repr(sent[.('s par des ven~NS aSOO nrallgers ef mandariniers), des fourrages, du ma"i!', des cultures maraicheres (destinées la plupart à I'alim('nlalion
des 'luniers agricoles), ele. Une parlie des Jerres irriguée:; t'sl rlonnêe aux pefifs méfayers qui y fOilf des cu 1lures de chanvre, de fomates t>1 de melons. Tous ces
lerrain", snllt al)()ndallnnenl fUlnês ef I'irrigalion pt>rmet
d('s rol alions Ire", variêes selon It>s besoins dll mOlllent.
1);\11<; ("f'rlaills f'ndrllils dt> I'nliverai(', OI" I'on dispo!le
<I'f'au, OH m{Olange à I'olivier des agrUIlH's cf des pl-chef!\.
J .('s culturt·s inlercalaires y sonl riche!l t>1 variét'!I.
Dam; les lerraim nfm irrigu[.s, occupés principalellIf'nl par It>s oliveraies, on semI" surlout le hlê. les fev~!I
"1 If o, fourragfO~.
Au bmd du Tage et de ses affluents il Y à dt>s peupli('rs de~lin;'~ à la produclion c1u hois de conslruction.
Lt>s vac!Jt>s à lait 50nl ali nomhre d'une cpnlaine.
Files appartiennenl à la ract' '(tllrinCl~ porlugaise
rnélml!~f.t> de sang IlO1Iandais. Lt' lait esl vendu dans It's
envir)Jls (Enlroncamento) t't le surplus serl à f ahriqllt'r
rllI heurrt' 1'1 dll f romage. Le f eflne enlrefient amsi dt>s

107
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mout:Jns et des porcs.
dispose de 4 silos (800m3 )
pour garder les fourrages.
Pour les diverses nécessités de l' exploitation agri.
cole. Ia ferme utilise la traction animal e représentée par
une quarantaine de boeufs et par des mulet!!, et la traction mécanique (tracteurs). Elle occupe 200 ouvrierll
permanents. et,' en automne. plus de 600 personnes.
hommes et femmes, sont embauchées pour la cueillette
des olives. La moisson demande beaucoup moins d'ouvriers saisonniers parce qu'elle est surtout mécanique.
Pour la vendange 011 a recours à la main d'oeuvre du
pays environnant.
L'originalité de ceUe ferme consiste dans les industries annexes. Le pressoir permet de triturer 30 tonnes
d'olives dans les 24 heures; les réservoirs avec une capacité de 250000 litres reçoivent toute la produchon de
l'anm"e. Dans la cave on dispose d'un pressoir moderne
(75000 lilres par jour) et d'une distillerie d'eau-de-vie.
Lrl produclion clt' miei t'sl ~ctllellement de 1800 kgs,
ayant bais~é sensiblement à cause de I'intensification des
I~bours. Une petite usine fabrique des farines alimentaires pour les vaciles à lail. La Quinta da Cardiga possede aussi une distillerie de figues, dont la matiere pre·
mii-rC' esl eu ~rande partie achetée. Chaque année on
Iraite 750000 kg de figues, el les résidus servent pour
I' alimentatiofl du bétail.
L'énergie électrique est fournie par une centrale privée, mais quand les nécessités deviennent plus grandê~,
on a recotlrs au réseau éleclrique général. Une partle
du malériel est fabriqué dans la forge et dans les ateliers
de la ferme.
L'('xploitalion agricole de Cardiga vend directement
au pt:blic. dall~ ses\magasins de Lisbonne, Entrollca·
JIIento, S. Caelano, Agulada et !\\I"('pi,,(h, ulle grande
p;utie <1(' ~a production, principalement l'huile, le vin
et le mieI.
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Mappa com a indicação dos lagares de azeite de systema aperfeiçoado, ou em via de transformação,
;
existentes em Portugal, no anno de 1907. ~
I

Dlatrleto

CODeelho

Aveiro

I.,iealldado

I

___I

. ~..... ,ro,........

X'UUft'z.a tio lag:lr

Albergarill-a. VelhA
Arouca
Alvito
'Estação do

..

Beja

'
I
I

o

....

..
VidiglleirA

..

II

Manllel Luiz F '!fl'tlll'a .. , ....... _ , .. ' ... , ....•....
('/lrlos .t.., ~1 .. jJo Vaz Pinto. _... __ ..... _ , .... _.. , [.a/-:ar 1'111 IflIIIKforJua~'iio, I'reu""1 Ih, pararllb",
~Aminho de Ferro Llli:r. I)orolll<)a & C." ................... _........ . Lagar 1'111 trllll~fOflUIl~ií". I'rclIMas Ih. l'al'arU~O,
Ura .. de fabrica a va",,!', cOllstruida cxpre"tiamente para .. lim, ("'111 totl!)
:
o lIIa'erial modera .... Tcm 1I11111'X'l fahri.·" ti" """I).;'"'' "e ""re""8.
Villa RuÍ\'a
,JOSí' Uiaa CapAs ..•••.. , ....... __ ........ , ...... ,
La!!ar 11" azeito a nIJl"r, IlIlIterial "" ....·1'/10 da casa cOII,1 rllclor.1 "craci.
j
'J'('1Jl 31111e1[3 fabrica fie IIwa~elll ,Ie .":realls.
('lIhA

'I.. ;',

Ta'Jllinho... ••• .. . .•....... , ........... .
\'Ill'nr. Malerial IJIOtl.:I'IlO da "a .. " \' era"i .
ID.Viu\'"
tiebatlluio Heredia 1l/iIJl'im IInH'a I ... _ , _..... . Lal!ur de azeite
l.a1-::\I' ,lu az/:i,,, a '·al'0l'. Malerial
parll:
V"I: .. :i, parle

'~~;.C."..

li

1110,1,,1'1'"

.1"

da to:ha

EIIII,rt'zIL II"hl:ilrial l·orlll1-: lIt : z a.
J.a~"r
Ih, "'(IOilo: 11 \'111'111'. ~Iah!rial 111""':1"1111 da "ilKiI ,"""ad,
.
N
"nrdnli" IIR ChllrnecR
,. I.Agllr ,I" IIlwill! COIII lIIutOI' uuiu,,", ~Ial" .. ial lI ...tI,!" .... Ia ":1"" Vonci•
Hurpa
, I.:l!-(ar .I.! Ilzmte n \'al'0r. 1II01llallo 1"'" 11 11 ta "asa •· .. I"t ..... :I"ra il,~I,:za.
J.:I/{ar ,lu Ilzdte ""111 IUlwlllla ,Ie: doiK K)S'f""a~--II"".nlllill " \'eraci,
Braga
Uraga
I
""m ..... ~"IIRS IJUIIIIUIeS ~iml'l"M " J.v"ralllit·a", '-"111 t" .."li"".,
Dr_ ., .. s.! Loilr. Piuto Hal.lanha ........• , - ..... , ' .. :-';YIII('lIIa
aperfei~·oa,lo.
.
.
Cabeceirall lia Balto !
Paço!! tio Concelho
))OIuillg08
.'O~
! ,h. ~Ingllll,,~ .. " .......... , , ... , . ' . _
('Retelto BrallCo
Castello BrAllco I
(·nHh.llo Brallco
.Jf)~é
L"I'C8
11<11'1(08
fllt:I'.I.·I
....
HI
..
_.,
..
'",
_
..
",."
1.11/-:"1'
"111
Irllll~r()
...
"a\.ãn.
lO
,'u,it> ('1Ir10~ .1" AhrullhoHa , ......... ' . . . " ' .. ,,,
!s1.lom Antonio Pc!ro,il'll ........... ' " , .. , .. ,., ..
lO
AI"nintl
(;011.10 tle 1"lmIJII'a, No\'" ............... , .... .
'
l.oulIl\
: J('ll0 .1"8'\ VA? l'mlo UClllltlC8 • " .•. , , , , . _ . ' .. , . '
li
TillAllta •
i Visconde d., TillRlllu ........ ,
, ... _.. , . _. ,
1<'lIl1dito
I<'atella
eOl\llellll:l Ile Pellah'l\ (I'AlvlI •. .' .... , , .....•....•. '
{'olmbra
Coimbra
8. Marli .. hu do mspo
Escola Nacional fi .. AgrÍlmltllra .... , . . . . . . . . •. ".
l.a/-:lIl· d" IIzdltl li "apor. llat" .. ial 1110.1 .. 1'''0 .ta "".a
!;el'llache dOI Alh08
Frl\nci~co ('ardoso Ilnll :-;RnI01I.. . _ .... ' . " .".'. I~a~nl'
t!IJl (rallbfc)nua~·;l(J.
Evora
Arrayolos
Arrayolol!
Jo~é ,Joaquim Franco •.........•...... , .. , ... , _ .
LRgar (~m tl'ausfol'lfIa~"i .. , !'I'cusas luo.J"r"lId,
»
.Jollé (11, llira Amaral " ................•..... _ . ,
i Jerollnno Amaral .10 ~Iirll._., . . . . _'.,., .. , "" _,
li
Borba
Üorba
.J08é ~Iaril\ AlvareB ...... , ..... , ... ' , ..... _ , . . .. l'>)'stelllll AIJI!rfci~'fJa.lo,
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*

IGREJA PAROQTJIAL DE 1\'OSSA SE~
NHORA DA CO.\'CEIÇÃO - Templo cuja
fachada, acusa nitidamente o acrescento feito
pela torre sineira, que veio inserir-se no frontão
decorado de recortes de ah-enaria. A porta é
de um característico barroco, com colunas ladeantes, arquitrave, e sobre esta uma edícula,
onde se abre uma janela de iluminação interior.
É um vasto templo de três naves, com arcos
de volta redonda, pousados em colunas lisas,
cilíndricas, formando cinco tramos, e cobertas
de tectos de madeira.
Tem capela-mor, duas laterais e duas colate- ,
, rais sendo a ousia coberta por uma abóbada d~
trinta caixotões. Xo corpo do templo há um silhar baixo de.azulejos azuis e amarelos do século
XVII, «padrão», e na êmpena do arco triunfal,
revestimento completo e um. painel embutido
representando a Eucaristia.
No pa\"imento da capela-mor, entre outras
campas, está a lápide brasonada: de D. José da
Câmara, e de sua mãe a condessa da Ribeira,
D. Joana Tomásia da Câmara, ele falecido em
31 de Agosto de Ií63, e ela em 2 de :\Iarço
de 1782.

•

ERMI DA DE S. JOSÉ·- Propriedade particular da família Serrão de Faria Pereira,cujo
solar seiscentista, de nobre aspecto, brasonado,
lhe fica fronteiro.
Vasta e magnífica ermida seiscentista, que
ainda milagrosamente se conserva íntegra, sem
qualquer atentado de reforma, impressionando'
pelo aspecto original, rico de cor e de efeitos
decorativos, O corpo do templo é totalmente
revestido de azulejos da sua época, azuis e amarelos, do tipo «padrão. na parte superior, e na
parte inferior de «joalharia». O púlpito, de base '
de pedra e grada ria de pau-santo com aplicações de metal, abre-se na parede do lado da
Epístola. O coro tem uma gradaria assente
sobre duas colunas, e o tecto do sub-coro é formado por dez caixotões, pintados e doirados
com ornatos do estilo Renascença. O do corpo

* In:

Gustavo de Matos Sequeira, Inventário Artistico de Portugal,

Academia Nacional das Belas Artes, 1947 .

...
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do templo, opulento de cor e de carácter, é
composto de ornatos, frutos e (Icartouches&
(com a legenda a oiro (IJ esus, Maria, José») e po(
nove quadros alusivos à vida do.orago, com a
curiosidade, muito da época, de todas as personagens sagradas estarem vestidas à moda do
século XVII. Num deles vê-se o portal e frontespício da própria ermida.
A capela-mor é revestida, também, de azulejos de ornato, azuis, fabricados em Toledo,
azulejos que igualmente formam o silhar da sacristia do templo.·O tecto é formado por vinte
caixotões, com características pinturas' da época.
alusivas à vida da Sagrada Família. O frontal do
altar-mor, muito interessante, é pintado a imitar uma tapeçaria (século XVII), e o retábulo
é de talha com um baixo relevo policromado
figurando o casamento de S. José. Um dos sinos da Ermida, tem uma 'legenda, na cinta,
que diz: - (IA mim me mandov fazer Gaspar
Serrão -1634&. .

ERJflDA

AZINHAGA

ALMO.VDA
.
-Ermida de propriedade particular, pertencente à Quinta da Boroa, do grande
lavrador, sr. )Ianuel Veiga. É um templo quatrocentista, reformado nos séculos XVI e XVIII.
como claramente se observa' no se1,l interior,
e se conclui pela data - 1710 - posta no
friso da porta. A actual galilé ocupa o espaço
do antigo corpo do templo; que talvez th"esse
derruído, tendo-se erguido uma parede no ponto
do anterior arco triunfal. onde se rasga a porta
de entrada. O arco da velha capela-mor, vê-se
ainda embebido nesta parede, com as suas mí-

DO ÉSP!RITO SANTO-

Templo sem nada a notar debaixo do ponto de
vista arquitectónico. No altar-mor, quadro retabular da Adoração do 'Espírito Santo, pintura a
ólio sobre tela, dQ século XVIII. Sobre a banqueta, seis jarras de faiança do Juncal, uma
das quais pintada a azul sobre esmalte branco.
Ko pavimento, está a laje sepulcral de Jorge
Anesde Yilalobos, natural de ~vora, falecido
em 8 de Outubro de 1580.

IIJISERICORDIA - Do antigo edifício da
Misericórdia, fundada em 1577, resta o pátio
onde há vestígios quinhentistas:'alpendres sobre
colunas, varandas cobertas, arcos e escadarias
exteriores. A porta que dá serventia ao pátio,
sobre a verga, tem o seguinte letreiro:
MIA E HOSPITAL EDI/FICADA ANO
DE 1577.
Sobre a porta está uma janela com uma sacada
de balaústres.
CASA PARTICULAR - Pertença do
sr. Emídio ~lendes. Antigo solar da família Figueiredo e Silva. Varanda com alpendrada dando
para um pátio com portão sobre a rua. Ao alto
deste está o brasão familiar, com as armas dos
Silvas e Figueiredos.

.

ERMIDA DE SANTA, MARIA (ou DE
NOSSA SENHORA DA PIEDADE) DE

..

-

•

sulas de apoio e os capitéis das colunas onde
pousava o arco de ponta de lança. A abóbada
desta capela-mor que é a adual ermida, é de
cruzeta, tendo no fecho uma estranha decoração
heráldica, dentro de um ornato circular encordoado. É um escudo prelatícia, com paquife
de· cordões e mantelado por Chapéu, apresentando, entre duas pombas (?) uma espécie de
roldana ao alto de uma haste, terminada em
anel. A parede da empena da entrada e as duas
laterais são forradas de azulejos azuis e amarelos,
de padrão vulgar, do século XVII.
Os capitéis dos_cantos de onde nascem as
nervuras, são de ornamentação vegetal e todos
diferentes .
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. .Povoação relativamente moderna, que no fim do
século XV se desenvolveu, e que no tempo de D. lIant~el, com a construçã~ do templo paroquial,. melhor!
afll'lIlOU a sua expansao. A lenda da sua ongem (a'
Venda da Galega) que a falsa erudiçw, até faz figurar
no seu brasão de Domínio, não tem (J.ualquer sombra
de autenticidade. Vila de casario baLXo e eseaçado,
é o centro agrícola-comercial da fértil regiao que
cbnstitui o concelho, farto de searas e -de olivedos,
rico de pastagens, e notabilizado ,Pelos seus gados.
Na Golegã há um grande acontecunento anual- a I
feira de S. Martinho - e um grande monumento de
sempre - a Matriz.

IGRE] A PAROQUIAL DE XOSSA SEXHORA DA COJl.;CEIÇ.{O (JIol1l!.;nento Nacional) - Edifício do princípio do século XVI,
mandado edificar por D. )fanuel. Portal magnífico, de composição e de pormenor, todo de;
pedrari~, marcando a frente da nave central.
Empena de bico sobrepujada de cruz simples.
O desenvolvimento da ornamentação opulenta
do portal. é feito à semelhança do que teria
sido a da igreja do Hospital Real de Todos
os Santos, de Lisboa, com os dois óculos sobre
o arco trilobado da porta, ladeando o nicho
que abriga uma imagem da Virgem. As colunas
torcidas que molduram o portal de arcos poli-

* In:

Gustavo de Matos Sequeira, Inventário Artlstico de Portugal, Lisboa,

Academia Nacional das Belas Artes, 1947.
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cêntricos acairelados, com um cheio da alcachofras estilizadas,' rematam-se por pináculos.
. Sobre o alto friso, ligado por cogulhos, está um
. flllezannino~ ladeado na parte superior por duas
esferas armilares, e coroado pelo escudo real
da época .. Sobre os óculos que encimam o arco
do portal, fitas onduladas e cruzes de Cristo.
A fachada di\'ide-se em três córpos (um oculto
pela torre). sendo os corpos extremos correspondentes às naves laterais. A torre era dividida
em três corpos, ao alto, com cintas de pedraria.
sobre cachorros. onde os ninhos de andorinhas
faziam uma segunda decoração natur~l. Nos
dois corpos superiores, abria!!l-se as sineiras.
Com as recentes obras de reintegração efectuadas pela Direcção Geral dos Edifícios e
Monumentos Nacionais, o terceiro corpo desapareceu com a cúpula da cobertura, e foi substituído por um alto coruchéu de base poligonal.
Na empena caiada que corresponde à nave
do Evangelho, um q\1adro de azulejos (5 X 5),
com pintura, pouco /vulgar. a azul e amarelo,
representando a Sagrada Familia, foi tirado,
também. nas referida~obras. Da mesma empena
desapareceu igualmente, uma inestética janela.

47
em caracteres g6ticos, parte-se entre as duas,
gravada numa fita, que as mãos de um Anjo
parecem desenrolar. Na ombreira da esqu<:rda

LlI ,

-,,,ji,;r..~.:ç~

i(y .~
(I,t.~.

----...

IC;}n;J.-\ MATRIZ D.\ GOLEGA

lê-se: Jlcmori.z sõ de qem. Na direita: A mt

me . . .fabricou.
Lateralmente o templo é contrafortado de
gigantes, acrescentados agora com pinásios
os do extradorso da capela-mor. As duas portas
laterais, do Sul e do Korte, são de traça manuelina. O registo de azulejos policromos, figurando um Anjo salvando as almas do Purgatório foi tirado, nas obras, do local enr que se
encontrava sobre uma destas portas. O templo.
agora 'desafogado de algumas construções acessórias, ficou assim, com o seu prospecto exterior
MiJuJa.
sensivelmente melhorado, tendo também sido
reconstituída a alta janela gemitlada. da capelalfISGLA
-mor .
•
A traça interior do templQ compõe-se de
As bases opulentamente enfeixadas e comtrês naves em cinco tramos, de puro tipo manuepostas, das ombreira do belíssimo portal, são . !ino. Colunas com bases robustas e capitéis.·
um documento típico da época. Uma inscrição
sóbrios. Um dostramos que fôra cortado pelo
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por barretes lavrados. As suas paredes laterais,
mantiveram a decoração cerámica (azulejos
azuis sobre esmalte branco) figurando os quatro

I

coro e o topo da colunata de onde o tecto de
nervuras da capela-mor (que esteve interceptado
por um péssimo. retábulo de madeira), foram
restabelecidos no restauró feito. O tecto da na\-e
central que se pintara de azul e se estrelara, foi
igualmente reíntegrado. O grande elemento
decorativo da igreja, é, o arco mestre de uma
notavel riqueza ornamental, que oferece aos olhos
o prospecto esplêndido da capela-mor, coberta
de uma abóbada estrelada, de nervuras, firmadas

ESCADA PARA A TORRE SI:-;"EIRA
IGREJA MATRIZ DA GOLEGA

•
IGREJA MATRIZ DA GOLEGA

...

Evangelistas, a Ceia, o Lava-pés, a Ascenção
e a Assunção; em vez do antigo retábulo,
compos-se também com azulejos do mesmo tipo, ..
e de outros, a parede do topo que faz fundo ao .
altar azulejos, a? qúe parece, de várias prove-
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nilncias e que discordam sensivelmente do ambiente litúrgico-decorativo. Os de enxadrezado·
azul e branco, iá se encontravam, antes das
obras, atrás ao altar.
Duas portinhas, de traça quinhentista dão
á~ss;) às sacristias
.
O púlpito, de cáli~: abraçado por ornatos
túr~idos, tem a varé'nda. de base circular. formadél dos res~os que apareceram nas escavações,
por ocasião das obras, delicados lavores Renascentistas. l\uma teoria de fitas enroladas,
que se seguiam, à mesma altura, em redor,
há legendas, cuja leitura é prejudicada por
faltas de alguns caracteres góticos. Lê-se
aintia: Toia pu!o'a .. .nzea . ... A1 aria . . , alusão
mariana, evidentemente, mas a frase dh'idida,
repartida pelas fitas do lavor, não se completa.
Ao fundo do templo, encostado pela parte
interior à parede da frontaria, à direita da
porta de entrada. há uma bem lançada e bela
esca.da de um lanço/ que, anteriormente às
obras, era apronitada para serventia do coro
que desapareceu. Era a escada de sen'iço da
torre. Corrimão lindamente lavra,do.
O altar que está no transepto, do lado do .
E"angelho, tem o frontal forrado de azulejos
de «arestas», que 'deram para aqui de Víana
do Alentejo, e o painel do topo do altar mór,
veio da Graça de Santarém. Era o que emparelha,-a com o de Santa Rita que lá se consen-a ainda; eobora deslocado do seu primiti,-o lugar.
A pia de baptizar, simples, em forma de
cálice, com o pé adornado de lavores, está dentro de ~m gradeamento.
No templo, cujo pavimento foi rebaixado,
vê-se somente, um letreiro de jazida, assinalado
com caracteres góticos, muito apagados.
. A imagem da Virgem, orago, é uma escultura
de madeira, do século XVIII, bem estofada.
Numa das sacristias existe um armário de
castanho, acrescentado com portas de pinho.
Tem um friso com lavores Renascença, e uma
cimalha robusta à maneira da ~poca. Pousa
sobre dois leões de talha. Embebido numa das
paredes está um painel de azulejos (sete de largo,
por cinco de alto) com o seguinte

.
-
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Guarda-se ainda na igreja, uma imagem
quinhentista de S. Miguel, encontrada nà.s obras,
medindo de alto, om,620. Está mutilada. Consen-a ainda restos da primitiva pintura:
Uma série de castiça!s de latão do século XVTI,
igualmente se conservam, aind.a no templo. ~

IGRE] A DA MISERICORDI A - Prospecto exterior sem qualquer nota arquitectura1
marcante. O templo é de uma nave, com altar-mor e dois altares -laterais. Decoram-lhe as
paredes azulejos policromos, «padrão», do século
.XVII, . mas faltam troços do revestimento. O
arco triunfal e os das capelas laterais são do fim
do século XYI, de traça clássica singela. Há
dois retábulos de fraca pintura do princípio
do século XYIl.
A Tribuna fica ao lado da Epístola, e o
púlpito, de base e balaústres de pedraria, do
lado do E"angelho, Presbitério alto, defendido
por uma teia de ferro.
No tímpano de um dos nichos da fachada,
onde se abriga uma Yirgem quinhentista (escultura de pedrà) está a data - 157D. _
•
PELÓURIXHO (I'móvel de interesse púFica defronte da Matriz. É uma simples
coluna capiteJ.i+ada, com um remate igualmente
simples:
blico) -

TRECHOS ARQl.:ITECTOXICOS E ARTlsTICOS - Nesta "ila onde predomina o
,fácies) agrícola até na sua topografia, raros
pormenores de decoração ou de construção
aparecem para. se·fixar. Numa casa onde está
actua!mente instalada uma Pensão, vê-se, aposto
na fachada, um escudo com as armas dos Góis.
ou dos Lemos, com uma «diferença». No quintal
da casa do sr. dr. Caetano de Macedo, está outro
escudo com as armas dos MeIos e Castros.

EPITAFIO

ERMIDA 'DE s. JOÃO BAPTISTAPropriedade particular da família Veiga. Templo
sem coisa alguma digna de registo, a não ser,
u:ma imagem de S. Brás, escultura de pedra
do principio do século XVII, tendo gravadas
na base, como assinaturas, em gótico, as letras
M P. Está estofada e pintada posteriormente.
Altura, om.700.

Nesta s:l!:lchrlstia aqui parou a vida
Dum amante desta igreja malograda
morta nam do amor que tanto deseja\'a
mas pela nam poder amar o que queria.

ERMIDA DE SANTO ANTÓNIO - Propriedade particular da família Vaz Mont~iro.
Nada tem a notar, a não ser o revestimento
total de azulejos: azuis sobre esmalte branco,
no rodapé, e azuis e amârelos de tipo «padrão»
na parte superior, com seis quadros embutidos
figurando Santo Antônio em vários passos da
da sua vida .
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ainda acrescentada por outros dois, terminais.
cujas empenas descaiem sobre os pilares dos
cunhais, coroados de \lligares acrotérios, e on,de
.' se .abrem dois arcos de passagem. O corpo central onde se rasga0 pórtico, prolonga-se em
altura, até o rematar na torre sineira. Sobre o
. referido pórtico, ladeado por duas frestas'
quadrangulares, abertas nos corpos laterais,

Vila moderna e moderna cabeça de concelho,
situado n~:1T11!anícle iunto da margem direita do
Tejo, na
. ança do acampamento militar de
Tancos e do pitoresco Castelo de Almourol.

IGREJA PAROQUIAL DE SANTO ANTÓNIO - Templo de uma nave, modernizado,
sem prospecto exterior que valha menção,
nem coisa alguma a notar no interior, salvo
uma imagem de ~.a S.a da Saúde, excelente e
característica escultura de madeira, seiscentista,
ainda com a pintura e o estofo primitivos.
Altura um metro.
;
Numa das paredes do corpo do templo, está
uma pintura a ólio sobre tela, feita pelo surdo-mudo, Francisco António ~Iarques, em 1856.
É um curioso trabalho. Representa os milagres
de Santo Antônio.
FREGFESIAS:

.

.-1 T-, t L ,-1 I A

Antíga ,ila. Teve foral dado por D. Afonso II
em 1212, outro, depois, por D. Dinis, em 1315, e Foral
Xo,-o de D. :'fanuel, em 2 de Xovembro de 1514. Foi
solar dos condes da Atalaia (Manuéis), donatários
e alcaides-mores da yila.

...... . .;;i;;;l• ..,.
PI...\:'\TA DA

IGREJA

DA

AT_\LAL\

fica o janelão clássico do coro. O pórtico de t~aça
renascentista, lavrado de finos órnatos nos pilaIGREJ11 PAROQCIAL DE l'lOSSA SEres e no friso, e dec.orado com dois belos medaNHORA DA Assu. YÇAO
.
(Jlonumento Nalhões de figuração, tem, nos pilares, duas imaciona!) - Templo, ao que parece, fundado por
gens (S. Pedro e S. Paulo) baldaquilladas e poisaD. Pedro de ~Ieneses, senhor de Cantanhede,
das em misulas. Ao centro do friso, sobre o
cujas armas decoram o friso do pórtico, e o
portal, fica o brasão dos senhores de Cantanhede,
fecho que centra as nervuras ·na abób~da da . acompanhado de meios corpos desenvoh,;idos
capela-mor. A única data que esclarece quanto
em volutas. Sobre o friso que remata o segundo
à data da obra, está na decoração renascentista
corpo central, há uma larga cinta relevada: A
do arco da ousia. É 1528. Esta igreja, recentecimalha do terceiro corpo assenta numa cachormente reintegrada, pela Direcção Geral dos
rada que vai obliquando do centro para os
Monumentos Nacionais, é um belo exemplar
extremos, ploduzindo um belo efeito de cenodo renascimento joanino, e um dos melhores
grafia arquitectural. Sobre essa cimalha, erda região.
.
gue-se um novo corpo, onde está' o re1ójio,.
O prospecto 'exterior oferece logo um grande
coberto por um coruchéu atarracado.
interesse. A fachada, compõe-se de três corpos,
Interiormente <> templo, é igualmente belo.

*

In: Gustavo de Matos Sequeira, Inventário Artístico de Portugal, Lisboa, Academia
Nacional das Belas Artes, 1947 .
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Igreja de Atalaia (Barquinha) -

Igreja de S. Sebastião da p;eçl.reira (Casula
do Século X.\'II1 e custódia seiscentista)
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Forma-se de três naves, com arcos de volta
inteira, em cinco tramos, poisados sobre colunas
j6nicas, de capitéis lavrados no estilo da época
_da construção. Ao topo das naves lat~rais, há
dois lindos edículos, e no baptistério há um

•
nicho de pedra ria lavrada, de uma traça de
grande finura, cerrado por uma gradaria de ferro,
a que dois remates, ao alto, ladeando um frontão
de concha, não tiram a harmonia, apesar do seu
volume excessiyo. É o clássico' armário de guardar os Santos Ólios.
A capela-mor, coberta de uma abóbada de
nenuras, estrelada, num jogo de encontros
de um grande efeito decorativo, firmado por
bocetes, la'nados de rosetas, e, no fecho central,
como se disse, as armas dos senhores de Cantanhede, asseIlte o escudo sobre uma cruz de
lises estilizados, é uma linda obra renascentista. As nervuras vem pousar em delicadas
mísulas apostas nas paredes da capela, e duas
delas DO arco da Ousia, formado por duas voltas
sobre colunas cillndricas adossadas a pilares
.recamados ~e lavores, num dos quais se lê a data
da construção, como se disse. Duas frestas de
volta redonda iluminam a capela. Na parede
do lado do Evangelho, está o moimento do
segundo patriarca de Lisboa, o cardeal D. José
Manuel, da família dos condes da Atalaia, obra
da segunda metade do século XVIII, um pouco
rebuscada,e falha de harmonia estética. Acima
do arco, desenvolvido sobre a .tabela que subs-

...

~

tituia a tumba, e onde está o epitáfio, \'ê-se o
brasão dos Manuéis.
A decoração cerâmica do templo, tem um
grande papel decorativo, na matriz da Atalaia.
~os panos das empenas das naves, voltados para
a nave central, há uma série de painéis de azule-'
jos policromos, seiscentistas, com cenas do
Velho Testamento (criação do Mundo, Adão e
E\-a, Expulsão do Paraíso, Castigo de Adão,
Abel e Caim, O Dilúvio, a Entrada na Arca,
as Graças pelo Salvamento), e nas paredes das
na,'es laterais, há tambám, embutidos, quadros
de azulejos da mesma época, representando a
Adoração à Virgem, o Baptismo no J ordão,
e Ka S.a do Rosário, do lado da Epístola, e, do
lado do Evangelho, Santo António, S. José e a
Eucaristia, estes obliterados e com falhas. Sobre

-.....::::.o arco trinfal, vê-se igualmente, em azulejos,
a'Pomba do Espírito Santo, e as paredes laterais
de azulejos «padrão» seiscentistas, azuis e amarelos, sobre um. silhar enxadrezado de branco
e azul .

..

.
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PRAL\ DO RIBATEJO E

TAl'OCOS

Ó púlpito', adossado a uma das colunas do
TA.VCOS
lado do Evangelho, está datado de Abril de
1674, e a varanda é de madeira torneada. Havia
IGREJA. P 4 ROQ(;] AL DE .vOSSA SE7
um coro alto que desapareceu na: reintegração. .' .YHORA DA COSCEIÇÃO -'l'emplo do
Nesta obra, suprimiu-se o altar-mor de talha
réculo XVI, talvez construído sobre uma edifidemoliram-se dois anexos sem qualquer valor,
cação religiosa ànterior, como. se 'pode suspei~
desentaipou-se a capela-mor, construiram-se os
tar pelo aparelho e pela forma dos muros laterais ..
Na fachada da empena de duas águas, cingida
dois altares das naves, regulou-se o adro, e reparou-se e consolidou-se todo o edifício. A sacristia.
entre dois robustos cunhais, abre-se o portal de
que também foi reparada, é guarnecida de um
tipo clássico, entre pares de colunas emparelhasilhar de azulejos, seiscentistas, azuis e amarelos.
das com nichos nos intercolúnios (dois em
Numa mfsula, está na capela-mor, sobre o
cada); e, s9bre' o entablamento, outro nicho
gradeado que descai, num malite1amento, para
altar que substituiu o d~ antigo retábulo, a
imagem da Virgem da Atalaia (Nossa Senhora
os extremos da cornija,' piramidàtido a conscom o llenino ao colo), escultura fina de pedra
trução.
"
Só Um. dos nichós dos intercolúruos está
talvez do final do século XV, da inspiração das
habitado, mas a imagem que ele abriga está
Virgens de Diogo Pires o Velho. Mede de alto,
tão gasta que não se entende a figuração. Na
1m ,llO.
face Sul, abre-se outra porta, de alta arcaria
Pertence ainda à igreja um cálice de prata
tosca, e, na espessura, portal de verga direita,
doirada, com ornatos Renascença gravados no
dos fins do século XVI. Na mesma face há
pé e na base, obra quinhentista. Altura om,240.
outra porta que serve a sacristia, de ombreiras
A ermida do Senhor Jesus, nesta freguesia,
e verga ornamentadas com desenhos zeoménenhum interesse ofer~e a este Inventário.
tricos, datada na verga de 1685. Na face
A antiga igreja da Misericórdia está profaNorte, outra porta semelhante serve o corpo
nada. É actualmente uma adega.
da igreja. Em toda a volta das paredes, no
exterior estão apostos os Passos da Paixão,
P R A I"A D O R I B A .T E
figurados em cruzes de azulejos pintadôs a azul
e cor de vinho. O templo tem apenas uma torre
IGREJA PAROQUIAL DE NOSSA SEsineira.
NHORA DA CONCEIÇÃO - Templo, tanto
O templo, espaçoso, é de uma só nave, com o
exterior como interiormente, desprovido de
tecto
de abóbada em caixotões de .pedraria
qualquer interesse arquitectural ou decorafingida,
apoiado em três meias colunas e pilares
tivo. ::\lodernizado recentemente, tem .apenas :
cada
lad9
adossados 3:05 paramentos laterais.
de
uma nave. Quatro imagens antigas que nele se
Um
silhar
de
azulejos enxadrezados de azul e
conservam, valem menção especial. São estas:
branco, corre à volta, e sobre ele, há um revestimento cerâmico policrómico, até à sanca, do
a) S. Sebastião. EscUltura de pedra do
tipo «tapete» (século ~\lI).
princípio do século XVI. Está numa mísul~ ao
Xo corpo do templo há dois altares latelado do altar-mor. Altura om,600;
rais e dois colaterais. Num dos primeiros,
b) Santa Clara. Escultura de pedra, qUinhendo lado da Epístola, sobre a banqueta, está
tista, cheia de carácter. Estava numa arrecadaum
retábulo do fim do século XVI, onde
ção da igreja com destino a ser alienada. Altura
estão encaixilhados oito painéis de pintura,
om,810;
a ólio sobre tábua, pintura portuguesa, q,.uatro
c) Santíssima Trindade. Escultura de pedra,
deles alusivos a S. Tomás de Aquino, orago da
do século XVI. Está arrecadada atrás do altarcapela, os três do alto figurando o Calvário,
-mor. Altura om,720;
,
e o que fica sobre o nicho figurandQ Nossa Sed) Nossa Senhora, chamada de Almourol,
nhora com o Menino. No nicho está a imagem
por ter vindo do castelo deste nome. Escultura
de
S. Tomás de Aquino. Os quadros que se
de pedra do fim do século XV. Pintura e estofo
referem ao orago são muito interessantes, desantigos. Altura om,85l?
tacando-se os dois que ficam na parte inferior
do retábulo, .figurando uni o santo em oração,
Estava numa misula do altar-mo;. Já. ali se
não encóntra.
..
e o outro'o santo aos pés do Papa.
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