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VISITA GUIADA 

do 

JORGE 

Local de concentraçao: Jardim das Portas do Sol 

Santarém, 17 de Setembro de 1992 

CUSTÓDIO 



TEMÃTICA E ITINERÃRIO 

1. Michel Butor e "O Espirito do Lugar". 

2. Introdução a Santarém: uma observação critica, um questionário de aventura, 

un itinerário multi-hipotético. 

3. O Local Urbano 

a) As diferentes formas de ver o local; 

b) opção desenvolvida: o centro histórico. Porquê? 

c) As leituras históricas da paisagem urbana. 

4. As hierarquias das Comronentes Urbanas 

a) A hierarquia espacial e altimétrica; 

b) A hierarquia temporal; 

c) A hierarquia social; 

d) A hierarquia funcional; 

5. A Carga da História 

a) Antes de Portugal; 

b) de 1147 a 1834; 

c) Na época contemporânea. 

PORTUGAL 9 SANTAREM 

PONTE D. LUIZ I 
Principiada em 6-IV-1876 e '~augurada a 17-IX-1881 Tem de largo 6.20 m e de comprido. InclUindo vlaductos. 1195 metros. A Companhia 

Fives-Lllle construIu O vladucto norte e ponte por 264 8235 t 40 rs Schnelder & C - o vladucto sul por 103020500 rs As dua~ Ilgaçóes com a 
estrada custaram ao Governo 85055000 rs FOI explorada pela companhia constructora ate Maio de 1882. e desde entao pela actual parceria 



6. O Peso da Agricultura e da Produção Artesanal 

a) A observação da agricultura; 

b) A toponimia dos mesteres; 

c) A persistência da actividade comercial; 

d) Hoje: terciário ou vida? 

7. A Composição Monumental 

a) O Plano da Cidade ontem e hoje (os novos bairros) 

b) A lógica monumental antes e depois da Revolução Liberal 

c) Do camartelo municipal ao buldozer empresarial 

Percurso: Portas do Sol (Introdução a Santarém), Alporão, Igreja da Graça, Pra

ça Velha, Rua Serpa Pinto, Largo do Seminário, S.Francisco, Fora de 

Vila, Rua de S. Nicolau, Canto da Cruz, Milagre, Biblioteca Municipal, 

Rua lº de Dezembro. Sede da Associação de Estudo e Defesa do Patrimó

nio Histórico Cultural de Santarém 



/ /? 
-J. 

PLANTA DE SANTARÉM na carta militar de 1/25000 



Santarém: 
O Espírito do lugar 

por Jorge' Custódio 
tidiano, paut~do ,sempre pelo 
rilmO da sociedade induslriál, 
gozando acriticamente a cultu-

Peguemos em duas citações ra. Outra, focando o aqui e 
de origem diferente pàra expli- agora, procura tornar vivo o 
car o antagonismo entre con- presente numa tentativa' de de~ 
cepçOes dos lugares em que os finição englobalizante, por um 
homens, enquanto que seres lado, de' tudo o que nos cerca 
históricos, percorrem. A pri- e, por outro, desmistificando 
meira oriunda de um desdo- 'as fórmulas vivas, "entregues" 
brável turístico (Salltarém. ao sujeito, por aquela citada 
Portugal)" diz o seguinte: San- sociedade. Logo impõe-se um 
tarém "eleva-se a 103 macima novo tipo de observação, um 
do nível do mar, desfrutando- chega~ aonde' os olhos não 
-se do castelo, hoje Jardim das atingem, a elaboração de um, 
Portas do Sol uma das mais questionário como forma de 

. encantadoras paisagens. ( ... ) ler e partir para a aventura 
Admire nesta histórica cidade que é sempre o inquérito que 
monume~tal: as Igrejas da Mi- obviamente se impOe. É uma 
sericórdía, do Milagre,do Se- forma activa, de olhar, enfrcn-
nhor .da Piedade, e do Hospi- tar e integrar espaços e tempos 
tal". A segunda, de um via: - neste caso uma antiga vila, 
jante estrangeiro que viveu em hoje cidade desde (1868) - no 
Santarém no primeiro quartel processo dialéctico do nosso 
do séc. XIX, tendo editado em conhecimento, até mesmo no 
Londres uma obra curiosamen- processo do nosso comporta-

resultante dessa primeira "con· 
cepção" já reCerida, pois o 
imediato e o' empirico têm en· ' 
tre si grande parentesco. Só 
que na nossa perspectiva é útil 
encontrar uma mediação entre 
o objecto observado e o sujei· 
to observante. É ai que inler· 
vêm tanto o questionário" - os 
estratos da paisagem não são 
todos visíveis, nem se encon· 
tram perfeitamente clarificados' 
- como o inquérito - pesqili· , 
sa de fontes e' sua avaliação, 
interpretaçãó e explicação cien· 
tífica_ É esse o objectivo dos 
domínios da História Regional, 
'da História Urbana, da Histó
ria da Arle, do Inventário do 
Património, da Arqueologia 
enquanto que disciplina dos 
vestigios do subsolo ou dos 
vestígios de superficie. 

A carga da história 
te intitulada Santarém; or mento. I - Quem procura em Sano 
Sketches of Soclety, and man- Santarém é, antes. de mais, tarém uma "cidade monumen·, 
nus In lhe Interior of Portu- um local urbano que subsistin- tal" ou a "capital do G6ticõ" 
gal, (London, 1832) esclarece- 'do na paisagem portuguesa do Virgílio Correia, (Mário Chic6) 
-nos que "em vários aspectos séc. XX, pertence à nossa con- engana·se redundamente.' Qa 
a cidade é parecida com uma temporaneidade, ou seja, é vila medieval resta a auréola. 
importante vila provinciana coevo ao momento em que a Subsistem alguns edifícios 
francesa em que se encontram observamos. E é preferível adulterados, desenquadrados 
muitas casas das mais elegantes aceitarmos este' ponto de parti- ou mutilados (contudo ainda 
e boas famílias". da do que olharmos para a imponentes) não fora alguns 

Em que ficamos? Uma cidll· "vila medieval", para turista imóveis de apartamentos que 
de monumental na segunda ver, ou para a' '~cidade monu- impedem a sua leitura no con", 
metade do séc. XX ou uma ci- 'mental", já que estes pressu- junto paisagístico. O caso mais 
dade provinciana onde os as- postos nos 'foram dados por flagrante de mutilação é o' 
pectos urbanos são os mais sa- uma determinada visão dos lu· convento das Claras (séc. XlII) 
Iientes como vem no livro de gares, que como é sabido, mu· do qual só resta a Igreja ainda 
10hn Gordon Smith? dam com o tempo e com o assim adulterada pelas obras 

Eis a diferença entre uma grau de informação cultural de restauro. 
"concepção" turística do lugar dos grupos sociais. Quanto à "~apita1 do G6ti· 
e uma concepção de base cien- Tudo se altera se olharmos co", só restam dela os esquele· 
tifica baseada na observação noutra perspectiva. Se a defi- tos, pois como ,- muito bem 
cuidada do lugar. Aliás, Gor- nirmos como objecto de co- afirmou Oliveir.a MarqueS, a 
don Smith era médico do exér- nhecimento histórico, então to- respeito da Igreja da Graça do 
cito de' Wellington, habituado do o nosso comportamento se Convento de Santo Agostinho 
aos diagnósticos e colocado mobiliza para procurar ler na (1380), só existem as paredes 
num posto de observação, de paisagem os vestígios que per- nuas' e esqueléticas de toda 
certo modo privilegiado - a sistem, vestígíos que, ainda as- uma decoração exuberante que 
de um estrangeiro numa terra 'sim, se encontram indissoluvel- lhe roi extripada por uma eoo-
estranha.' mente ligados aos lugares que eepção muito purista, mas Cal· 

Uma vê o lugar do ponto de hoje temos. Por isso não deve- sa, de edificio gótico. Como' 
vista do consumo, numa socie- mos estranhar que a caracteri-' sabemos esta concepção Coi 
da(fe do lazer, a de percorrer zaç~o de, Santarém, coino de c:ltecutada pela' Direcção Geral: 
os ·Iupres numa fuga, ao quo-, '; qualquer Outro lugar,é; uma', .. tioS • Móriümentos ' Nacionàís' 
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que, em abono da verdade: pe
lo menos conservou o esquele
to. Fenômeno semelhante deu
-se com o Convento das Cla-

. ristas . 
Santarém foi um lugar que 

sofreu imensas transformações 
desde o Terramoto de 1755 até 
11 actualidade. Das fases da 
sua destruição e descaracteriza
ção muito se tem dito mas o 
fundamental é que Santarém 
teve de se adaptar às exigên
cias de uma vida moderna que 
não se cÇlmpadecia' com cs!ru
turas urbanisticas de outras 
épocas, estruturas que funcio
naram e se encaixaram umas 
nas outras. O erro consistiu, 
sobretudo, no facto do senado 
municipal, não ter prosseguido 
a partir dos anos 30, do século 
X)(, uma politica de urbanis
mo, que por um lado preser
vasse o núcleo antigo e por 
outro garantisse o crescimento 
harmonioso da' cidade, tal co
mo aconteceu, por e~mplo, 
em Óbidos ou em Évora. 

Hoje, os últimos vestigios 
daquclaera estão ameaçados 
por um completo e total aban
dono se não hou.ver um' movi
mento organizado e coordena
do para defender aquilo que 
tcima cm persistir. 

2 - Portanto, procurar Ida
de Média em Santarém, torna
-se dilicil' e arqueológico. Os 
vestigios encontram-se disper
sos pcla cidade, quer inscritos 
na paisagem, quer arquivados 
no Museu, ou ainda escondi
dos por detràs da toponimia, 
À partida eles encontram-se na 
Igreja de S. João de Alporão 
(séc. XlII) e no Museu que I~ 
está dentro - ainda muito 
mal conhecido mas que permi
te abrir não' um, mas vários 
núcleos museológicos, como o 
da Tumulária medieval •. etc .... 
-. na Igreja' da Graça, de cer
to modo na Igreja de Marvila 
(reconstrução de D. Manuel). 
na Igreja do Convento de San
ta Clara, no Convento de S. 
Francisco (1242), actualmente 
em restauro, na Igreja de San
ta Cruz na Ribeira (sée. XIV), 
na ermida de N.· S.· do Mon
te (reconstrução quinl1entista). 
na Fonte das Figueiras (séc. 
XIII). Ainda podemos inventa
riar o recinto fortificado da 

" Alcáço.va com as Portas do 
Sol e de S.· Tiago. os restos da 
cerca fernandina espalhados 
pela cidade. os da . Igreja de 
Palhaes, na Ribeira, a ábside 
da Igreja de S. João Evange
lista em Alfange. e os restos 
actualmente descobertos do Pa
lácio dos Barões de Almeirim 
(Biblioteca Braancarnp Freire). 

os restos da cerca da Ribeira. 
os túmulos. da Igreja de S. Ni
colau. restos do Paço Real in
.cluso no Colégio dos Jesuítas, 
etc ...• etc ..• 

Podemos dizer. portanto. 
que para estudar tantos vestí
gios haveria que estar alguns 
meses na cidade. Mas caracte
rizar Santarém com a simples 
designação de "Capital do G6-" 
tico" não s6 é falso. como 
abusivo. 

3 - Parece ser a Ribeira de 
Santarém o núcleo que .actual
mente conserva elementos ex
tremame'nte preciosos para 
uma aproximação à Idade Mé
dia. Por um lado pela qualida
de dos vestigios. por qutro. 
pela estrutu~a das suas ruas e 
becos que se mantêm em gran
de parte inalterável. pela série 
de elementos arquitect6nicos 
ainda visíveis e Pela rica topo
nímia que tende'a desaparecer. 
Mas aqui processa-se uma rá· 
pida descaracterização a partir 
dos últirntls 20 anos. 

"Bairro burguês e industrial. 
vivendo "do comércio fluvial de 
largas tradições. Inicialmente 
chegou a c.xPortar para Lisb~a,; 

", Sevilha, Norte de África e 
Flandres ( ... ). Núcleo muralha
do a Ríbeira viveu de todo um 
passado fluvial sendo simulta
ncamente uma peça fundamen
tai na economia da cidade e 
um centro vital das comunica
ções com o sul do pais (. .. )". 

Á partida há que considerar 
o porto fluvial, o centro da 
chegada dos barcos do Tcjo 
que vinham de Abr'lntes e de 
ü"sboa e aqui deixavam os 
seus produtos embarcando, por 
sua vez, aqucles que Santarém 
oferecia'. 'do seu 'hinterland' 
agrícola e das tradiçõcs de pe
quena produção mercantil, in
dustrial e piscatória. Esta acti
vidade econômica classifica-se 
através de topónimos que per
sistiram ati:; hoje: Ribeira dos 
Barcos, Travessa da Portagem, 
Rua de ,Mel, Posto do Pão, 
Travessa da Estalagem Palhais 

tÇ 
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c Alcaçarias sào dois dos topô
nimos que evocam ainda o ea
rácter nuvial e industrial da 
Ribeira_ 

As funções económicas deste 
Bairro da velha Scalabis 
cercearam-lhe' os exemplos de 
edifícios monumentais_ O medie
val ficou 110 urbano. . 

É possivel no aclual estado 
dos nossos conhecime~tos res
pcitantes à. Ribeira, integrar no 
seu núcleo quatro freguesias: 
Santa Cruz; Santa Iria, S. Ma
teus c S. Tiago. Quanto à últi
ma, ela abarcou os fogos que 
se encontravam na falda do 
monte da Akáçova, acompa
nhando a linha d~ rorça- que 
era a calçada de Santiago_ E a 
freguesia de S. Matr.us incrus
tava-se no rico vale Athumar
mal, já que da Ri~ira se su
bia para a vila pela calçada do 
mesmo nome (hoje 
Atamarma). 
. Ora é aqui na' Ribeira que 

nasce o nome de Santarém. O 
culto de uma santa local, San
ta Iria (sée. VII-VIII). está na 
origem do étimo que foi adop-' 
tado e generalizado a todo o 
núcleo urbanizado. em detri
mento da antiga designação. 
usada ainda. no séc. XII, com 
certa frequ~ncia ...,. Scalabis -
mas atribuida à zona fortifica
da da Alcáçova_ 

A toda esta carga histórica 
(romana c medieval) impõe-se' 
sobrecarregá-Ia ainda de Santa
rém das descobertas e do re
nascimento, Santarém do sete
centos, cujo conhecimento se 
torna fácil devido a fontes 
coevas (Luis M. Matoso e' Iná
cio de Vasconcelos) e ainda a 
Santarém liberal e romântica 
de grande peso nas fachadas 
dos prédios oitocentistas_ 

A hierarqula 
das componentes 
urbanas 

4- E"' já que falfunos em 
Alcáçova e na Ribeira, convém 

'ter uma idcia da estrutura da 
cidade. "A mui nobre e leal 
vila de Santarém" di--.:ide-se em 
cinco subnúcleos escalonados 
em dois níveis geográficos dis-

, tintos: na parte alta, zona pla
náltica a 108 metros acima do 
nível do mar, ainda é possivel 
distinguir ,três árcas essenciais 
- a AICÍlçova ou cidadela, 
Marvila designação genérica 
que abarca vários centros, 
bairros e freguesias, e a zona 
Extra-Muros. Na parte baixa 
fica a zona piscatória, comer
cial e ,industrial por c;ltcelêneia_ 
O monte da Aleáçova divide .a 

zona 'ribeirinha em duas áreas 
distintas (a norte e a sul): a 

. Ribeira com todos os seus sub
núcleos, e AlCange, num vale 
muito apertado, que Coi sem
pre pequena em grandeza, nú
mero de gente e edificio (Fr_ 

•. ,Luis de ,Sousa). ' , ,.J.' •• , .' .-

A Alcáçova - antigo oppi
dum da Scalabis - é o núcleo 
urbano mais antigo, o castelo 
conquistado por O,. Afonso 
Henriques. Por isso o Cu'nda
dor da nacionalidade dotou a 
Igreja de Santa Maria de Ateá
çova com inúmeros privilégios_ 
Hoje a Av_ das OI aias estabe
lece o ponto entre o velho nú
cleo da Alcáçova e a área de 
Marvila através do Alpram 
(Alporào). 

Marvihi - a vila propria
mente dita era cercada por os 
seus muros próprios e abria 
através das suas portas essen
ciais - porta de Mansos, por
ta dos Becos, porta de Valada, 
porta de Leiria, porta da Fi
gueira, porta do Alporào -
para o exterior c em ~pecial 

para os diferentes subnúcleos. 
Outrora articulada a Alcáçova 
através de um caminho (rua 
direira dp Alporào), que se di
rigia para a vila desde a porta 
de S. Tiago, em breve ~arvila 
transformOu-se .no pólo urbano 
fundamental de toda a vila de 
Salltarém. 

Opondo-se em breve percur
so aos privilégios sociais c 16-
gicos da Alcáçova,. Marvila 
procurou assumir o lugar de 
centro de todos os núcleos ur
banos da cidade, realidade in
controversa em. pleno sée. 
XIX_ Era nesta grande área de 
Marvila que habitava a popu
lação burguesa e aristocracia 
regional dando-Ihe uma feição 
característica e transformando
-a numa vila de peso político 
rta história geral do país. A 
coroar, como cúpula', a estru
tura social por ordens da idade 
média e antigo regime situava
-se à porta de Lciria e velho 
castelo da vila (de que restam 
só vestígios), centro das princi
pais decisões políticas do, séc. 
XIII ao séc. XVI. 

Extra-Muros ..,- primitiva zo
na de expansão para fora do 
recinto muralhado com umà 
área aberta (o Rocio) foi esta 
zona cercada por uma cinta de 
conventos e mosteiros, confe
rindo·lhe uma auréola caracte
rística por excelência. Desses 
mosteiros que cercavam a vila 
só restam hoje alguns vestí
gios, no entanto, ainda ,signifi
cativos para se aperceber do 
peso que a religião católica ti-

nha na Vila de Santarém' e co
mo foi pautando a sua história 
até às gucrras liberais (1832-
-1834). , 

Entre o agrícol.a 
e o artesanal 

Santarém só se compreende 
se a pensarmos com o seu hio
tertand agríeola, e o Tejo como 
centro de comunicação, via co
mercial e centro piscatório. A 
atestar a sua riqueza agrícola 
persiste hoje uma rica toponí
mia ~ alguns ~onurrientos de 
natureza ",gricola e paisagística 

,que é possível ler pela observa
ção da paisagem_ Do mesmo 
modo alguns vestígios arqueo
lógicos como a vellia ponte do 
rio Alcôrse do séc_ XII ou 
XIII (senão mais antiga) 'com 
o seu curioso brasão de Portu
gal ant,cr.jor à reforma' de 

. Afonso, 111. Por essa ponte os 
Coreiros, -ànprazadores e cam-
poneSes entravam na riquíssima 
Icziria, do rocio j:le Alvisquer e 
nas Assacaias que Coram desde . 
a mais remota antiguidade aS 
prjncipaís leiras agrícolas que 
alimentaram a ,vila e a ribeira_ 

Este aspecto é muito curio-. 
50, pelo Cacto de hoje 'aínda 
ser a característica que. nos 
apereebemos na leitura da pai~ 
sagem. Contudo, uma das ba
ses sociais do desenvolvimento' 
de Santarém, para além da ae
tividade agrícola e do impor
tante eomérciÇl fluvial, foi a 

J ~lIÇ\iv.ida_~.,~~eira\ d9s~\r!.". 
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ces. Santarém, como vila, foi 
um núcleo de grande peso .ar
tesanal; de profissões organiza
das em . indústrias especificas 
ou corporações (armeiros, es
pingardeiros, alfaiates" serra
lheiros, corrieiros, cordoeiros,. 
atafoneiros, barqueiros, pesca
dores, esteireiros, ferradores, 
marceneiros, encadernadores, 
tecelões, tintureiros). 

Esta tendência manteve-se 
até ao Estado Novo' com um 
peso específico próprio, ao 
ponto de gerar' formas de or
ganização sindical e politica de 

artistas e artí fices. Matcriali
zou:se no apoio dado ao sin
dicalismo-revolucionário, aos 
grupos anarquistas, às. come
morações do I. o de' Maio e à 
própria transformação do Pe. 
Chiquito no sim bolo do opera
riado de Santarém. 

Quem quer observar Santa
rém deste ponto de vista, não 
pode pois esqueq:r a face da 
vida artesanal de Santarém e o 
lugar que ela ocupou na eco
nomia . da urbe e na sua rela
ção com Lisboa, com as des-

cobertas. e a expansão portu
guesa. 

Deeorre, pois, que a defini
ção de um lugar e a caracteri
zação do seu "espírito" não é 
uma tarefa fácil, nem se coaduna 
com a "ideologia turisti
ca" do curioso, do cngraça~o 
ou do. marvilhoso ou monu· 
mental. 

Importa, nos tempos que 
correm, conhecer melhor a ci
dade, compreendê-Ia mais pro
fundamente, para vivermos ne
la melhor. 

@~ 20 DE MARÇO DE 1987 

o' ~ :~ .. ~ ';,C:':;:';'i:::;~'.~-';.: ·.>;,..~·:~·c .~ :~. ;;~{;:;::; ;':'-:';:''':/.-:';;;-';'.1:'~ 

8. PONTE DE D. LUIS concluída em 1880 e que foi um importante em
preendimento infra-estrutural que permitiu o eixo rodoviário Santarém
-Évora-Sul. Foto dos princípios do século. Ed. Papo e Tip. Paulo Guedes 

e Saraiva, Lisboa 
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que, em abono da verdade: pe
lo menos conservou o esquele
to. Fenômeno semelhante deu
-se com o Convento das Cla-


. ristas . 
Santarém foi um lugar que 


sofreu imensas transformações 
desde o Terramoto de 1755 até 
11 actualidade. Das fases da 
sua destruição e descaracteriza
ção muito se tem dito mas o 
fundamental é que Santarém 
teve de se adaptar às exigên
cias de uma vida moderna que 
não se cÇlmpadecia' com cs!ru
turas urbanisticas de outras 
épocas, estruturas que funcio
naram e se encaixaram umas 
nas outras. O erro consistiu, 
sobretudo, no facto do senado 
municipal, não ter prosseguido 
a partir dos anos 30, do século 
X)(, uma politica de urbanis
mo, que por um lado preser
vasse o núcleo antigo e por 
outro garantisse o crescimento 
harmonioso da' cidade, tal co
mo aconteceu, por e~mplo, 
em Óbidos ou em Évora. 


Hoje, os últimos vestigios 
daquclaera estão ameaçados 
por um completo e total aban
dono se não hou.ver um' movi
mento organizado e coordena
do para defender aquilo que 
tcima cm persistir. 


2 - Portanto, procurar Ida
de Média em Santarém, torna
-se dilicil' e arqueológico. Os 
vestigios encontram-se disper
sos pcla cidade, quer inscritos 
na paisagem, quer arquivados 
no Museu, ou ainda escondi
dos por detràs da toponimia, 
À partida eles encontram-se na 
Igreja de S. João de Alporão 
(séc. XlII) e no Museu que I~ 
está dentro - ainda muito 
mal conhecido mas que permi
te abrir não' um, mas vários 
núcleos museológicos, como o 
da Tumulária medieval •. etc .... 
-. na Igreja' da Graça, de cer
to modo na Igreja de Marvila 
(reconstrução de D. Manuel). 
na Igreja do Convento de San
ta Clara, no Convento de S. 
Francisco (1242), actualmente 
em restauro, na Igreja de San
ta Cruz na Ribeira (sée. XIV), 
na ermida de N.· S.· do Mon
te (reconstrução quinl1entista). 
na Fonte das Figueiras (séc. 
XIII). Ainda podemos inventa
riar o recinto fortificado da 


" Alcáço.va com as Portas do 
Sol e de S.· Tiago. os restos da 
cerca fernandina espalhados 
pela cidade. os da . Igreja de 
Palhaes, na Ribeira, a ábside 
da Igreja de S. João Evange
lista em Alfange. e os restos 
actualmente descobertos do Pa
lácio dos Barões de Almeirim 
(Biblioteca Braancarnp Freire). 


os restos da cerca da Ribeira. 
os túmulos. da Igreja de S. Ni
colau. restos do Paço Real in
.cluso no Colégio dos Jesuítas, 
etc ...• etc ..• 


Podemos dizer. portanto. 
que para estudar tantos vestí
gios haveria que estar alguns 
meses na cidade. Mas caracte
rizar Santarém com a simples 
designação de "Capital do G6-" 
tico" não s6 é falso. como 
abusivo. 


3 - Parece ser a Ribeira de 
Santarém o núcleo que .actual
mente conserva elementos ex
tremame'nte preciosos para 
uma aproximação à Idade Mé
dia. Por um lado pela qualida
de dos vestigios. por qutro. 
pela estrutu~a das suas ruas e 
becos que se mantêm em gran
de parte inalterável. pela série 
de elementos arquitect6nicos 
ainda visíveis e Pela rica topo
nímia que tende'a desaparecer. 
Mas aqui processa-se uma rá· 
pida descaracterização a partir 
dos últirntls 20 anos. 


"Bairro burguês e industrial. 
vivendo "do comércio fluvial de 
largas tradições. Inicialmente 
chegou a c.xPortar para Lisb~a,; 


", Sevilha, Norte de África e 
Flandres ( ... ). Núcleo muralha
do a Ríbeira viveu de todo um 
passado fluvial sendo simulta
ncamente uma peça fundamen
tai na economia da cidade e 
um centro vital das comunica
ções com o sul do pais (. .. )". 


Á partida há que considerar 
o porto fluvial, o centro da 
chegada dos barcos do Tcjo 
que vinham de Abr'lntes e de 
ü"sboa e aqui deixavam os 
seus produtos embarcando, por 
sua vez, aqucles que Santarém 
oferecia'. 'do seu 'hinterland' 
agrícola e das tradiçõcs de pe
quena produção mercantil, in
dustrial e piscatória. Esta acti
vidade econômica classifica-se 
através de topónimos que per
sistiram ati:; hoje: Ribeira dos 
Barcos, Travessa da Portagem, 
Rua de ,Mel, Posto do Pão, 
Travessa da Estalagem Palhais 
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ces. Santarém, como vila, foi 
um núcleo de grande peso .ar
tesanal; de profissões organiza
das em . indústrias especificas 
ou corporações (armeiros, es
pingardeiros, alfaiates" serra
lheiros, corrieiros, cordoeiros,. 
atafoneiros, barqueiros, pesca
dores, esteireiros, ferradores, 
marceneiros, encadernadores, 
tecelões, tintureiros). 


Esta tendência manteve-se 
até ao Estado Novo' com um 
peso específico próprio, ao 
ponto de gerar' formas de or
ganização sindical e politica de 


artistas e artí fices. Matcriali
zou:se no apoio dado ao sin
dicalismo-revolucionário, aos 
grupos anarquistas, às. come
morações do I. o de' Maio e à 
própria transformação do Pe. 
Chiquito no sim bolo do opera
riado de Santarém. 


Quem quer observar Santa
rém deste ponto de vista, não 
pode pois esqueq:r a face da 
vida artesanal de Santarém e o 
lugar que ela ocupou na eco
nomia . da urbe e na sua rela
ção com Lisboa, com as des-


cobertas. e a expansão portu
guesa. 


Deeorre, pois, que a defini
ção de um lugar e a caracteri
zação do seu "espírito" não é 
uma tarefa fácil, nem se coaduna 
com a "ideologia turisti
ca" do curioso, do cngraça~o 
ou do. marvilhoso ou monu· 
mental. 


Importa, nos tempos que 
correm, conhecer melhor a ci
dade, compreendê-Ia mais pro
fundamente, para vivermos ne
la melhor. 


@~ 20 DE MARÇO DE 1987 
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8. PONTE DE D. LUIS concluída em 1880 e que foi um importante em
preendimento infra-estrutural que permitiu o eixo rodoviário Santarém
-Évora-Sul. Foto dos princípios do século. Ed. Papo e Tip. Paulo Guedes 
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c Alcaçarias sào dois dos topô
nimos que evocam ainda o ea
rácter nuvial e industrial da 
Ribeira_ 


As funções económicas deste 
Bairro da velha Scalabis 
cercearam-lhe' os exemplos de 
edifícios monumentais_ O medie
val ficou 110 urbano. . 


É possivel no aclual estado 
dos nossos conhecime~tos res
pcitantes à. Ribeira, integrar no 
seu núcleo quatro freguesias: 
Santa Cruz; Santa Iria, S. Ma
teus c S. Tiago. Quanto à últi
ma, ela abarcou os fogos que 
se encontravam na falda do 
monte da Akáçova, acompa
nhando a linha d~ rorça- que 
era a calçada de Santiago_ E a 
freguesia de S. Matr.us incrus
tava-se no rico vale Athumar
mal, já que da Ri~ira se su
bia para a vila pela calçada do 
mesmo nome (hoje 
Atamarma). 
. Ora é aqui na' Ribeira que 


nasce o nome de Santarém. O 
culto de uma santa local, San
ta Iria (sée. VII-VIII). está na 
origem do étimo que foi adop-' 
tado e generalizado a todo o 
núcleo urbanizado. em detri
mento da antiga designação. 
usada ainda. no séc. XII, com 
certa frequ~ncia ...,. Scalabis -
mas atribuida à zona fortifica
da da Alcáçova_ 


A toda esta carga histórica 
(romana c medieval) impõe-se' 
sobrecarregá-Ia ainda de Santa
rém das descobertas e do re
nascimento, Santarém do sete
centos, cujo conhecimento se 
torna fácil devido a fontes 
coevas (Luis M. Matoso e' Iná
cio de Vasconcelos) e ainda a 
Santarém liberal e romântica 
de grande peso nas fachadas 
dos prédios oitocentistas_ 


A hierarqula 
das componentes 
urbanas 


4- E"' já que falfunos em 
Alcáçova e na Ribeira, convém 


'ter uma idcia da estrutura da 
cidade. "A mui nobre e leal 
vila de Santarém" di--.:ide-se em 
cinco subnúcleos escalonados 
em dois níveis geográficos dis-


, tintos: na parte alta, zona pla
náltica a 108 metros acima do 
nível do mar, ainda é possivel 
distinguir ,três árcas essenciais 
- a AICÍlçova ou cidadela, 
Marvila designação genérica 
que abarca vários centros, 
bairros e freguesias, e a zona 
Extra-Muros. Na parte baixa 
fica a zona piscatória, comer
cial e ,industrial por c;ltcelêneia_ 
O monte da Aleáçova divide .a 


zona 'ribeirinha em duas áreas 
distintas (a norte e a sul): a 


. Ribeira com todos os seus sub
núcleos, e AlCange, num vale 
muito apertado, que Coi sem
pre pequena em grandeza, nú
mero de gente e edificio (Fr_ 


•. ,Luis de ,Sousa). ' , ,.J.' •• , .' .-


A Alcáçova - antigo oppi
dum da Scalabis - é o núcleo 
urbano mais antigo, o castelo 
conquistado por O,. Afonso 
Henriques. Por isso o Cu'nda
dor da nacionalidade dotou a 
Igreja de Santa Maria de Ateá
çova com inúmeros privilégios_ 
Hoje a Av_ das OI aias estabe
lece o ponto entre o velho nú
cleo da Alcáçova e a área de 
Marvila através do Alpram 
(Alporào). 


Marvihi - a vila propria
mente dita era cercada por os 
seus muros próprios e abria 
através das suas portas essen
ciais - porta de Mansos, por
ta dos Becos, porta de Valada, 
porta de Leiria, porta da Fi
gueira, porta do Alporào -
para o exterior c em ~pecial 


para os diferentes subnúcleos. 
Outrora articulada a Alcáçova 
através de um caminho (rua 
direira dp Alporào), que se di
rigia para a vila desde a porta 
de S. Tiago, em breve ~arvila 
transformOu-se .no pólo urbano 
fundamental de toda a vila de 
Salltarém. 


Opondo-se em breve percur
so aos privilégios sociais c 16-
gicos da Alcáçova,. Marvila 
procurou assumir o lugar de 
centro de todos os núcleos ur
banos da cidade, realidade in
controversa em. pleno sée. 
XIX_ Era nesta grande área de 
Marvila que habitava a popu
lação burguesa e aristocracia 
regional dando-Ihe uma feição 
característica e transformando
-a numa vila de peso político 
rta história geral do país. A 
coroar, como cúpula', a estru
tura social por ordens da idade 
média e antigo regime situava
-se à porta de Lciria e velho 
castelo da vila (de que restam 
só vestígios), centro das princi
pais decisões políticas do, séc. 
XIII ao séc. XVI. 


Extra-Muros ..,- primitiva zo
na de expansão para fora do 
recinto muralhado com umà 
área aberta (o Rocio) foi esta 
zona cercada por uma cinta de 
conventos e mosteiros, confe
rindo·lhe uma auréola caracte
rística por excelência. Desses 
mosteiros que cercavam a vila 
só restam hoje alguns vestí
gios, no entanto, ainda ,signifi
cativos para se aperceber do 
peso que a religião católica ti-


nha na Vila de Santarém' e co
mo foi pautando a sua história 
até às gucrras liberais (1832-
-1834). , 


Entre o agrícol.a 
e o artesanal 


Santarém só se compreende 
se a pensarmos com o seu hio
tertand agríeola, e o Tejo como 
centro de comunicação, via co
mercial e centro piscatório. A 
atestar a sua riqueza agrícola 
persiste hoje uma rica toponí
mia ~ alguns ~onurrientos de 
natureza ",gricola e paisagística 


,que é possível ler pela observa
ção da paisagem_ Do mesmo 
modo alguns vestígios arqueo
lógicos como a vellia ponte do 
rio Alcôrse do séc_ XII ou 
XIII (senão mais antiga) 'com 
o seu curioso brasão de Portu
gal ant,cr.jor à reforma' de 


. Afonso, 111. Por essa ponte os 
Coreiros, -ànprazadores e cam-
poneSes entravam na riquíssima 
Icziria, do rocio j:le Alvisquer e 
nas Assacaias que Coram desde . 
a mais remota antiguidade aS 
prjncipaís leiras agrícolas que 
alimentaram a ,vila e a ribeira_ 


Este aspecto é muito curio-. 
50, pelo Cacto de hoje 'aínda 
ser a característica que. nos 
apereebemos na leitura da pai~ 
sagem. Contudo, uma das ba
ses sociais do desenvolvimento' 
de Santarém, para além da ae
tividade agrícola e do impor
tante eomérciÇl fluvial, foi a 


J ~lIÇ\iv.ida_~.,~~eira\ d9s~\r!.". 
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PLANTA DE SANTARÉM na carta militar de 1/25000 












Santarém: 
O Espírito do lugar 


por Jorge' Custódio 
tidiano, paut~do ,sempre pelo 
rilmO da sociedade induslriál, 
gozando acriticamente a cultu-


Peguemos em duas citações ra. Outra, focando o aqui e 
de origem diferente pàra expli- agora, procura tornar vivo o 
car o antagonismo entre con- presente numa tentativa' de de~ 
cepçOes dos lugares em que os finição englobalizante, por um 
homens, enquanto que seres lado, de' tudo o que nos cerca 
históricos, percorrem. A pri- e, por outro, desmistificando 
meira oriunda de um desdo- 'as fórmulas vivas, "entregues" 
brável turístico (Salltarém. ao sujeito, por aquela citada 
Portugal)" diz o seguinte: San- sociedade. Logo impõe-se um 
tarém "eleva-se a 103 macima novo tipo de observação, um 
do nível do mar, desfrutando- chega~ aonde' os olhos não 
-se do castelo, hoje Jardim das atingem, a elaboração de um, 
Portas do Sol uma das mais questionário como forma de 


. encantadoras paisagens. ( ... ) ler e partir para a aventura 
Admire nesta histórica cidade que é sempre o inquérito que 
monume~tal: as Igrejas da Mi- obviamente se impOe. É uma 
sericórdía, do Milagre,do Se- forma activa, de olhar, enfrcn-
nhor .da Piedade, e do Hospi- tar e integrar espaços e tempos 
tal". A segunda, de um via: - neste caso uma antiga vila, 
jante estrangeiro que viveu em hoje cidade desde (1868) - no 
Santarém no primeiro quartel processo dialéctico do nosso 
do séc. XIX, tendo editado em conhecimento, até mesmo no 
Londres uma obra curiosamen- processo do nosso comporta-


resultante dessa primeira "con· 
cepção" já reCerida, pois o 
imediato e o' empirico têm en· ' 
tre si grande parentesco. Só 
que na nossa perspectiva é útil 
encontrar uma mediação entre 
o objecto observado e o sujei· 
to observante. É ai que inler· 
vêm tanto o questionário" - os 
estratos da paisagem não são 
todos visíveis, nem se encon· 
tram perfeitamente clarificados' 
- como o inquérito - pesqili· , 
sa de fontes e' sua avaliação, 
interpretaçãó e explicação cien· 
tífica_ É esse o objectivo dos 
domínios da História Regional, 
'da História Urbana, da Histó
ria da Arle, do Inventário do 
Património, da Arqueologia 
enquanto que disciplina dos 
vestigios do subsolo ou dos 
vestígios de superficie. 


A carga da história 
te intitulada Santarém; or mento. I - Quem procura em Sano 
Sketches of Soclety, and man- Santarém é, antes. de mais, tarém uma "cidade monumen·, 
nus In lhe Interior of Portu- um local urbano que subsistin- tal" ou a "capital do G6ticõ" 
gal, (London, 1832) esclarece- 'do na paisagem portuguesa do Virgílio Correia, (Mário Chic6) 
-nos que "em vários aspectos séc. XX, pertence à nossa con- engana·se redundamente.' Qa 
a cidade é parecida com uma temporaneidade, ou seja, é vila medieval resta a auréola. 
importante vila provinciana coevo ao momento em que a Subsistem alguns edifícios 
francesa em que se encontram observamos. E é preferível adulterados, desenquadrados 
muitas casas das mais elegantes aceitarmos este' ponto de parti- ou mutilados (contudo ainda 
e boas famílias". da do que olharmos para a imponentes) não fora alguns 


Em que ficamos? Uma cidll· "vila medieval", para turista imóveis de apartamentos que 
de monumental na segunda ver, ou para a' '~cidade monu- impedem a sua leitura no con", 
metade do séc. XX ou uma ci- 'mental", já que estes pressu- junto paisagístico. O caso mais 
dade provinciana onde os as- postos nos 'foram dados por flagrante de mutilação é o' 
pectos urbanos são os mais sa- uma determinada visão dos lu· convento das Claras (séc. XlII) 
Iientes como vem no livro de gares, que como é sabido, mu· do qual só resta a Igreja ainda 
10hn Gordon Smith? dam com o tempo e com o assim adulterada pelas obras 


Eis a diferença entre uma grau de informação cultural de restauro. 
"concepção" turística do lugar dos grupos sociais. Quanto à "~apita1 do G6ti· 
e uma concepção de base cien- Tudo se altera se olharmos co", só restam dela os esquele· 
tifica baseada na observação noutra perspectiva. Se a defi- tos, pois como ,- muito bem 
cuidada do lugar. Aliás, Gor- nirmos como objecto de co- afirmou Oliveir.a MarqueS, a 
don Smith era médico do exér- nhecimento histórico, então to- respeito da Igreja da Graça do 
cito de' Wellington, habituado do o nosso comportamento se Convento de Santo Agostinho 
aos diagnósticos e colocado mobiliza para procurar ler na (1380), só existem as paredes 
num posto de observação, de paisagem os vestígios que per- nuas' e esqueléticas de toda 
certo modo privilegiado - a sistem, vestígíos que, ainda as- uma decoração exuberante que 
de um estrangeiro numa terra 'sim, se encontram indissoluvel- lhe roi extripada por uma eoo-
estranha.' mente ligados aos lugares que eepção muito purista, mas Cal· 


Uma vê o lugar do ponto de hoje temos. Por isso não deve- sa, de edificio gótico. Como' 
vista do consumo, numa socie- mos estranhar que a caracteri-' sabemos esta concepção Coi 
da(fe do lazer, a de percorrer zaç~o de, Santarém, coino de c:ltecutada pela' Direcção Geral: 
os ·Iupres numa fuga, ao quo-, '; qualquer Outro lugar,é; uma', .. tioS • Móriümentos ' Nacionàís' 
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6. O Peso da Agricultura e da Produção Artesanal 


a) A observação da agricultura; 


b) A toponimia dos mesteres; 


c) A persistência da actividade comercial; 


d) Hoje: terciário ou vida? 


7. A Composição Monumental 


a) O Plano da Cidade ontem e hoje (os novos bairros) 


b) A lógica monumental antes e depois da Revolução Liberal 


c) Do camartelo municipal ao buldozer empresarial 


Percurso: Portas do Sol (Introdução a Santarém), Alporão, Igreja da Graça, Pra


ça Velha, Rua Serpa Pinto, Largo do Seminário, S.Francisco, Fora de 


Vila, Rua de S. Nicolau, Canto da Cruz, Milagre, Biblioteca Municipal, 


Rua lº de Dezembro. Sede da Associação de Estudo e Defesa do Patrimó


nio Histórico Cultural de Santarém 












TEMÃTICA E ITINERÃRIO 


1. Michel Butor e "O Espirito do Lugar". 


2. Introdução a Santarém: uma observação critica, um questionário de aventura, 


un itinerário multi-hipotético. 


3. O Local Urbano 


a) As diferentes formas de ver o local; 


b) opção desenvolvida: o centro histórico. Porquê? 


c) As leituras históricas da paisagem urbana. 


4. As hierarquias das Comronentes Urbanas 


a) A hierarquia espacial e altimétrica; 


b) A hierarquia temporal; 


c) A hierarquia social; 


d) A hierarquia funcional; 


5. A Carga da História 


a) Antes de Portugal; 


b) de 1147 a 1834; 


c) Na época contemporânea. 


PORTUGAL 9 SANTAREM 


PONTE D. LUIZ I 
Principiada em 6-IV-1876 e '~augurada a 17-IX-1881 Tem de largo 6.20 m e de comprido. InclUindo vlaductos. 1195 metros. A Companhia 


Fives-Lllle construIu O vladucto norte e ponte por 264 8235 t 40 rs Schnelder & C - o vladucto sul por 103020500 rs As dua~ Ilgaçóes com a 
estrada custaram ao Governo 85055000 rs FOI explorada pela companhia constructora ate Maio de 1882. e desde entao pela actual parceria 











