
, 1 

t 

Oiolo d. Vililal Guiadal I 1991 

IAnTARÉm 
TÓPICOS DA liTERATURA PORTUGUESA 

Dia 4 d. Julho • Sábado d. manhã 
aI IOhSO 

Df.- ROlalina m.lfO 
P,olello,a do I.! Ciclo do En/ino Bá/ico Ilócia da AEDPIICI 

looal, Elplaftada da Pall.lafia 8iJou • lalgo do S •• i.á,io 
ITlIERÁRIO: - Largo do Seminário 

; . 1 

- Casa do Dr. António d'Abreu 
- Escadinhas das Figueiras 
- Hotel Abidis 

Organização: 
AII00IA9ÃO DE EITUDO E DErEIA 

DO PATRimÓniO I.,ITÓRICO· OUlTURAl DE 
SARTARÉm 



.. 
'" 

PRACA SÁ DA :BANDEIRA 

(ou ~argo do Seminário - designação 
habitualmente utilizada pelos san
tarenos). 

" , , lI-rei D. Pedro, o Cruel, esta a 
j'e.nela, sobre a praça onde sobressai 

, A 
a estatua municipal do marques de , 
Sa da Eandeira. Gosto deste rei louco, 

.lo 
.+, 'i,; 

, r 

, , 

l' 

'. inocente e brutal. ( ••• ) Por baixo da 
janela aonde assomou há uma outra, em 
estilo manuelino, uma relíquia, deli
cada obra de pedra que resiste ao tempo.'" 

_ .. 
• -'!".,. ..... .. .- . ... --........... 

IIDIIf. .........u. .. Larro do 1IeIal ...... 

Herberto Helder - TEORIMA, in "Os 

Passo~ em Tolta",l985 

I,rej. do Stminlrio (lIe. XVII) Cá estamos no Colégio, edifIcio grandioso, vasto, 
magnifico, própria habitação da companhia-rei que o 
mandou construir para educar os infantes seus filhos. 

Creio que esta e a de Coimbra eram as dual 
principais casas que para isto tinham os Jesuítas em 
Portugal. , 

O edificio do Colégio é todo filipino, já o disse: 
a igreja dos mais belos espécimes desse estilo, que 
em geral seco, duro e sem poesia, não deixa contudo 
de ser grandioso. ' 

Almeida Garret - VIAGENS NA MINHA TERRA 

(~4~ 



'!'\ Almoço de Fialho de Almeida, no Hotel da 

BOA VISTA (1888) 

(Pcrtugal) Santarem - CzmI'o Sà da BG:udeira 

"' ... Chego a Santarem pelas 11 horas da manha. 

Atmosfera pesada, nuvens cor de chumbo em barras pelo céu ( ••• ) • 

• • • • • • .. • • • • .. • • • • • • ., '" , " • fi' .. '" ••••••••• ". r __ • " .'.' ••••• " ••••••••••••• 

Almoço· de bife e ovos no HOTEL DA BOA VISTA, locanda alegre, 

desmaz<91ada. e nem cerimónia,que por "s.idosa: do panorama que as suas 

sacadas a.barcam, julgaria. supérfluo dar ao viajante um. outro qualquer 
Ao () /lo" regalo de sustancia. • •• O bife deve ser comtemporaneo do seminario 

que se avista. defronte,do outro la.do dum imenso campo arborizado • 
.. 
A esquerda. assenta macissamente um velho quartel pintado de 

amarelo. À direi"ta,no primc:iro pl~l1o, uma praça de to1ros, e no se-
, , , 

gundo, uma penitenciaria por servir. Este pequeno quadro e Sant!Erenl, 

com a sua tradição de caserna histórica,de foco clerical e de corrida 

" de toiros a antiga; portuguesa. tt 

Fialho de Almeida - FIGURAS DE DESTAQUE (1889) 

2. 



• 

.. 

(Foto de 1913)HOTEL BQA VISTA , -
~.,;;., 

.6~t!.~;~t:; 
'f '.' ..... '" :.;.):, • ' H,-': 1,1< ,'.' •. ,j _._ ... _~ .... !,.J~ ___ • 

'I f t " "; ," . . . '1 .f_ JJ~ltIJli-e.-~ 
I'~ t~, 

rUI 8'Pc!tO dn ' J :1tllll,n dns filjre, reRlisadn com um grande exito, 
(Clic-ld: du (Ii~,.'ildu amadQr 'T. I"r~dcdco • .f.iru) 

),,-, 

"Próximo da meia-noite, comiam-se ceias no BOA VISTA 

que iluminava "a giorno" a casa de jantar e escancara-

A Casa do 

conhecido 
advogado 

vam-se as janelas do rés-do-chão para se aspirarem os 

perfumes que vinham do arvoredo e das terras de pão, 
para além de Sacapei to e do Monte" Cravo. li 

João Arruda, ATRAVBZ DE SANTARm1 (1899) 

escalabitano 
, 

Dr.Antonl0 
d'Abreu. 
construída 
nos anos 
vinte,no 

local do 

Hotel Boa 
Vista. 
(Foto actual) 
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... ~~ 
r' ;í1 I ,..- ,tllIN, 

AS ESCADINHAS DAS FIGUEIRAS 

" -
QUE ERAM TAMBD1 CONHECIDAS PELAS f·ESCADINHAS 

DA FELfCIA";VENDO-SE À ESQUERDA O PRtDIO QUE 

DAVA ENTRADA PARA A ESTALAGEM. ONDE SE HOSPE-

DAVA HERCULANO." 
Virgílio Arruda, SANTARiM NO 

TEMPO ( 197~) 
Desenho de Braz Ruivo 

"Escrevo num aposento vasto e irrepreensivelmente caiado, ( •••. ) 

Nesta vasta quadra onde a senhora Fel{cia, a. nossa digna hóspeda,nos' 
apose'ntou, apenas se vêem quatro cadeiras couro tauxiado e dois 

catres de pau s8.nto torneados e lavrados, com um cheiro de bafio do 

séc.XVII, mas nos quais sobressaem, acima das cobertas de chita des

botada,as fronhas lisas, as dobras de lençóis grosseiros,mas alvos, 

que desmente, m a imundície proverbial das nos e t . sas s alagens. I' 
Alexandre Herculano - CENAS DE UM ANO DA MINHA 



I1 li ~
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ÂBID'IS-HOT~L 

tt Está irreconhec{vel o edi:f'{cio, 

que já tinrA aliás tradições e 

características hoteleiras,adapt~ 

do como foi, em tempos idos, 

o LUSITANO,e onde esteve instala-
, , 

da, ate ha bem pouco ainda, a 

pensão REPÓBLICA." 

Virgílio Arruda,in 

• CORREIO DA ESTREMADURA,de 14 de 

Outubro de 1944. 

.. 
t .. 

_ , um aos estabelecimentos' do seu gé

ner~, existentes, eW!' ~ortugal,' na Capital 

, do' Ribafejo - Santarém - que melhor 

corresponde às exigênCias do conJôrfo 
in VIDA RIBATEJANA, 1945 I 

6 

Af>idis-lfold - Fachada priilcipal 

,~; ... , 
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