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II.3- Pequenos núcleos históricos do interior: morfologia e arquitectura 

 

- Introdução 

 

“A forma de povoamento mais comum no Mediterrâneo é a aglomeração” (1), tendo como 

um dos principais motivos as necessidades defensivas, mas acabando por constituir, com as 

casas apinhadas e as ruas estreitas e umbrosas, em pontos altos de onde se domina a 

paisagem, os primeiros centros de vida verdadeiramente urbana da Europa (2).  

 

“’Aldeias e desertos’— assim resumia um cronista do fim do século XV o aspecto do País. 

Um apinhado de casas, o âmbito das culturas regulares, alargadas por breves arroteias, e, 

para lá deste círculo restrito, terras de pasto e matagais bravios” (3). Trata-se de um resumo 

que é ainda expressivo para descrever, até à década de 1950, a maior parte do interior dos 

concelhos limítrofes de Lisboa. 

 

Mas o território objecto de estudo, no contexto mais alargado da Península de Lisboa, prova, 

pela abundância e valor dos achados arqueológicos, ter sido um território apetecido desde 

tempos tão recuados como o Paleolítico (4) e mesmo as pequenas povoações do interior 

podem ter tido a sua origem em ocupações precárias do Paleolítico ou já do Neolítico e 

Calcolítico, continuando com uma fixação cada vez mais sedentária consubstanciada em 

casais agrícolas do Bronze Final e Idade do Ferro e finalmente em aglomerados nas épocas 

seguintes, com especial relevo para a ocupação romana e medieval, incluindo o período 

muçulmano, num contínuo de ocupação que ousamos aqui propôr. 

 

“As aldeias, as vilas ou as cidades, são mais que um conjunto de casas, de ruas e largos com 

igrejas, fábricas ou escolas. Para além dum corpo, possuem uma vida, reflexo das 

necessidades e somatório das vidas dos seus habitantes. Um aglomerado funciona como a 

expressão de um habitat humano criado” (5), e será portanto diferente conforme o nível 

socioeconómico e as ocupações principais dos habitantes, para além de outros factores, tais 

como os geográficos, a história, os movimentos migratórios e as tradições locais. 

A evolução de um aglomerado pode ser vista como um processo ecológico, que se aproxima 

dos fenómenos biológicos. Quer isto dizer que, tal como um corpo vivo, também os núcleos 
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populacionais reflectem as forças da vida, da doença e do declínio. Então talvez se possa 

também dizer que, tal como um ser vivo, os aglomerados se tornam por vezes capazes de se 

regenerar, reconstituindo-se a partir de níveis e de razões de degradação variados, refazendo e 

reconvertendo aquilo a que tão apropriadamente se chama o tecido urbano. 

Esta questão torna-se especialmente pertinente nas últimas décadas, em que mudanças 

radicais, tanto sociais como económicas e políticas, agindo de forma violenta sobre o meio, 

seja urbano ou rural, afectaram, e continuam a afectar, um modo de ser e de viver nacional 

sedimentado por séculos de imutabilidade.  

Em que medida, no entanto, existe uma consciência colectiva desta realidade? O que 

aconteceu, no caso concreto da cultura saloia, aquele todo de cuja expressão também a 

arquitectura participa, ao sentido da identidade, que a história revelou tão sedimentado? 

As povoações que desaparecem na voragem da especulação imobiliária em todos os 

concelhos dos arredores de Lisboa, ficaram completamente esvaziados de conteúdo cultural? 

Já nenhum espírito as habita? Desertaram as famílias que eram o suporte humano desse 

espírito do lugar (6)?   

De entre os valores de substituição, o lucro, o usufruto do conforto, a segurança, etc, não se vê 

avultar nenhum capaz de dar continuidade, ou com vantagem substituir, a identidade cultural. 

 

 Um ciclo que não se encerre com novas questões ou do qual não resulte uma reformulação 

das mesmas perguntas de partida, pode revelar-se estéril. Por isso, neste último capítulo do 

corpo principal da presente pesquisa, não se fecham questões que se consideram fulcrais e se 

pretendem indutoras da abertura e desbravamento de outros caminhos: porque muitas outras e 

diversas abordagens tem cada um dos temas aqui tratados, por vezes de forma superficial e 

sempre incompleta.  

 

No sentido de que é essencial conhecer para intervir, com a presente análise pretende-se 

contribuir para uma renovada leitura e interpretação das marcas territoriais do povoamento e 

da arquitectura que, incidindo embora sobre uma área restrita, poderão ter aplicação mais 

alargada. Concretamente, propõe-se que essa leitura do espaço antrópico, da escala do 

território à arquitectura, passando pelos aglomerados tradicionais, se faça através da 

construção de modelos teóricos de interpretação. Modelos que começam por se estruturar à 

volta da percepção existencial de um espaço construído, partícipe e condicionante de uma 

cultura específica— a de carácter saloio. A aproximação teórica e metodológica baseou-se nos 

trabalhos dos investigadores italianos da Morfologia Urbana, Cannigia e Maffei. Talvez tenha 
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prevalecido a intuição de que um mesmo ambiente meridional, mediterrâneo, nos une e 

permite uma maior identificação cultural comparativamente a outras opções teóricas no 

âmbito da Morfologia Urbana, cujas contribuições são talvez mais importantes para a história 

da cidade ocidental (e mundial por extensão civilizacional), mas que não se prendem tão 

facilmente à condição humana, às suas origens, à relação intrínseca com a natureza, com o 

trabalho, com a família, que o habitat revela numa relação dialéctica com a história da 

humanidade e de cada comunidade. 

 Por outro lado, revelou-se e foi identificado, ao longo deste trabalho, um vínculo mútuo, 

indiscutível, entre o espaço construído, edificação e território e uma identidade cultural.  

Quanto à arquitectura local, vernacular, assinala-se a importância do trabalho pioneiro dos 

autores da Arquitectura Popular em Portugal; os trabalhos de investigação, incluindo 

levantamento, análise e teorização tipológica de José Manuel Fernandes e João Vieira Caldas. 

Pudessem eles usufruir da merecida continuidade. 

 Os modelos de análise que se procuram aproximar no âmbito da presente pesquisa, hão-de 

situar-se no encontro essencial da história e da cultura, na busca de uma ordem que se vai 

desvelando, mas também se pretende que se tornem operativos, no sentido da promoção de 

uma melhor intervenção em espaços históricos (sobretudo aqueles que os manuais de história 

de arte não contemplam, os Planos Directores tentam ignorar e os promotores do imobiliário 

tratam de renovar, demolindo para requalificar!).  

 

Para corresponder aos objectivos, o capítulo foi estruturado da seguinte forma: 

- Na primeira parte tratam-se as definições específicas e complementares, úteis ao 

desenvolvimento do tema e faz-se a apresentação da metodologia preconizada por Cannigia e 

Maffei para a leitura histórico-tipológica das estruturas da Edificação. 

- A segunda parte inicia-se no domínio territorial, partindo de um modelo teórico prévio de 

povoamento, com a contribuição da Geografia Humana, sobretudo de Max Derruau.   

As conjecturas acerca do desenho e ambiente urbano dos aglomerados antigos, eventualmente 

de inspiração muçulmana, são feitas tendo essencialmente como base o trabalho de Mafalda 

Sampayo sobre o carácter urbanístico da cidade muçulmana. A este carácter contrapõe-se em 

parte a constatação de que, aos pequenos aglomerados em causa, dificilmente correspondem 

as categorias do espaço urbano, mormente o conceito de tecido. 

O domínio das tipologias arquitectónicas saloias e suas particularidades, incluindo as 

conjecturas quanto às origens das tipologias de base, é abordado com o apoio dos trabalhos de 
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José Manuel Fernandes e João Vieira Caldas. Ensaia-se, com base nas propostas de Cannigia 

e Maffei e utilizando as tipologias antes definidas, uma aplicação do processo tipológico. 

- As terceira e quarta partes são dedicadas ao ensaio de análise cartográfica diacrónica, 

incidindo primeiro sobre os aglomerados no seu contexto territorial e depois sobre a escala 

urbana da evolução das povoações, utilizando categorias adaptadas à dimensão e 

características em causa.  

 

3.1 -Algumas definições e uma metodologia 

 

3.1.1- Popular, erudito e vernáculo 

 

No presente contexto, ter-se-á em atenção um conjunto de definições adiantadas no capítulo 

introdutório e também algumas definições e conceitos mais específicos dos temas aqui 

abordados, nomeadamente: 

- O que se refere ao significado de arquitectura popular, na sua vertente urbana, mas 

sobretudo rural:  

Na introdução à Arquitectura Popular em Portugal, assume-se que esta, mais do que definir-

se por contraposição a erudita, constitui antes o conjunto de feições “que se mantiveram, 

através dos tempos, mais constantes e localizadas, como panos de fundo sobre os quais se 

vinham encastoar e destacar as peças ricas, evoluídas e desenraizadas do património comum 

dos povos que entre si mantinham afinidades materiais e espirituais” (7). 

Reconhece-se por um lado as influências recíprocas, entre popular e erudito; por outro faz-se 

ressaltar o seu antagonismo.  

Na feição popular “assumem capital importância a correlação estreita com as condições 

naturais da região, o seu radical utilitarismo, a rusticidade e a permanência” (8). 

Um dos aspectos que distingue, com maior vigor, popular e erudito, é a permanência, inércia 

e imutabilidade do primeiro, com a aceitação da tradição e dos poderes da natureza, face ao 

desejo de adaptação, de domínio, de inventiva, do segundo. A arquitectura erudita interpreta e 

influencia uma realidade social e económica em mutação permanente (12), ao passo que a 

popular, pelo contrário, fixa caracteres que tendencialmente permanecem, sejam eles 

instrumentais, económicos, sociais ou de cariz cultural. 

 

-Quanto à relação entre urbano e rural, os autores veêm a arquitectura popular como 

eminentemente rural, tanto de origem como de tendências, podendo “urbanizar-se”. Mas se 
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lhe cortam “as raízes que a prendem fortemente à terra e aos seus problemas”, desvirtua-se e 

perde “autenticidade” (9). 

Baseiam-se estas considerações na clara dualidade urbano-rural, a qual será aceitável por 

motivos de metodologia, mas que pode considerar-se muito aquém da complexidade presente 

nas realidades dos assentamentos humanos, sobretudo no que se refere ao passado, à origem e 

evolução dos aglomerados e da própria cidade. Porque urbano e rural sempre se 

entrecruzaram na construção da cidade e do próprio território; mesmo na actualidade surgem 

conceitos como suburbano, peri-urbano e rururbano, para designar realidades que se situam 

nas franjas de conceitos cristalizados (10) e que podem aplicar-se a qualquer época da história 

do povoamento e da cidade. 

Aliás, um dos problemas que João Vieira Caldas levanta relativamente ao valor do Inquérito à 

Arquitectura Popular, tem a ver com esta questão (11).  

No entanto, A Arquitectura Popular em Portugal continua a ser a obra de referência para a 

respectiva temática e sê-lo-á cada vez mais, na medida em que o seu valor de testemunho 

aumenta com o desaparecimento dos objectos, quer dizer, das casas, das diferentes estruturas, 

da própria paisagem.  

O carácter da oposição entre urbano e rural estará sobretudo na tensão que por vezes se gera 

no âmbito de um mesmo território, como é o caso do saloio relativamente a Lisboa, conforme 

ficou expresso (13). 

- A possível síntese entre popular, erudito e vernacular: 

Percebe-se que cada um dos conceitos em causa acaba por definir-se mais claramente na 

relação que é possível estabelecer entre eles, do que numa definição de per si. 

Uma ideia transmitida por Jorge Gaspar (14), João Vieira Caldas (15) e José Manuel 

Fernandes (16), tem a ver com a capacidade de síntese inscrita no território saloio (17).  

Assim, enquanto para Jorge Gaspar a identidade saloia vive, do ponto de vista social e 

cultural, da tensão histórica entre urbano e rural, numa unidade territorial alargada, demarcada 

por tradições religiosas comuns, como elementos geradores de sínteses culturais (que o autor 

considera em evolução) (18), o ponto de vista da arquitectura, dado pelos dois outros autores, 

traça um cruzamento profícuo de influências mútuas entre popular e erudito, (19), num 

“espaço privilegiado de confluência e síntese de culturas” (20), onde se absorvem e 

transformam, “à luz da força vernácula, as contribuições exteriores” (21). 

No presente contexto, popular, erudito e vernáculo não se excluem, antes se implicam 

mutuamente. Enquanto José Manuel Fernandes descobre elementos formais da arquitectura 

popular na erudita (22) e traça um quadro de síntese em que predomina o papel muçulmano 
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como transmissor de saberes (23), há que reconhecer a justeza da questão colocada por João 

Vieira Caldas: “Não é, porém, a própria arquitectura dos palácios tanto ou mais influenciada 

por hábitos construtivos locais que por modelos cultos?” (24). Para este autor, o 

vernaculismo, como base comum à arquitectura doméstica, poderá transcender “épocas, 

categorias estilísticas e situações socioeconómicas” (25). 

Descobre-se assim o vernáculo como transversal aos outros conceitos, como força e 

invariável que dá sentido à inter-relação que for possível estabelecer, não só entre rural e 

urbano, mas incluindo todos os factores a eles associados em cada momento. 

 

3.1.2- Leitura histórico-tipológica das estruturas da Edificação 

 

A edificação como determinação histórica espácio-temporal do processo tipológico, leva, de 

acordo com Cannigia e Maffei (26), da identificação de matrizes elementares a derivações 

complexas, num processo em que os tipos se sucedem no tempo e numa mesma área cultural 

(variações diacrónicas), ou em áreas culturais distintas, mas num mesmo arco de tempo 

(variações diatópicas), “coordenadas por uma interacção recíproca” (27). 

Uma vez afirmado o tipo como conceito, “a realização do tipo é cada edifício” (28), o qual 

ocupa ou delimita um espaço físico; começa a existir num momento temporal e está assim 

determinado pela sua condição de objecto único (29). 

Desta condição histórica (ou de historicidade) deriva “o sistema de recíprocas relações com 

os demais objectos em sucessão espacial e temporal” (30). 

Passar das matrizes elementares às derivações complexas implica aceitar, no quadro teórico 

traçado pelos autores, que é possível, previamente, ler nos objectos actuais (que sofreram 

modificações ao longo do tempo), através da reconstrução lógica das fases intermédias, as 

matrizes que lhes deram origem conceptual (31). 

O método científico, que se propõe estabelecer alguns postulados gerais dos quais possa 

derivar uma série indefinida de casos particulares, segue uma gradação de dimensões, “mas 

também de conceitos, ascendente. Trata primeiro dos edifícios e do tipo de edificação, a 

seguir, das aglomerações entre edifícios e do tecido urbano, depois, do organismo urbano e 

do sistema de interacções entre aglomerações e na totalidade das dimensões urbanas e por 

último do organismo territorial e do tipo territorial” (32). Quanto a este, para entender o 

sistema de estruturas, segue a respectiva génese: em primeiro lugar os trajectos, depois os 

assentamentos e as áreas produtivas e a seguir os núcleos protourbanos e urbanos (33). 
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Não são aprofundadas, nesta metodologia, considerações acerca das condicionantes naturais 

(para além da topografia do terreno) que determinam também os assentamentos humanos, 

nem parece exigir-se mais, sobre os aspectos culturais e históricos, do que aqueles que se 

reconhecem implícitos nos dados concretos da edificação, embora se possa deduzir que a 

leitura das estruturas, com base também em aspectos existenciais, implica o entendimento da 

cultura em causa (e que os objectos ou factos do ambiente antrópico reflectem). 

Os autores consideram que “a aproximação gradual das dimensões e a ampliação da leitura 

que seguimos garante-nos já uma imediata adaptação a uma génese paralela da realidade” 

(34). Ora, parece poder objectar-se o contrário, usando exactamente os mesmos argumentos. 

Quer dizer, mesmo considerando os aspectos existenciais, a vivência pessoal de cada um não 

começa necessariamente no compartimento que habita, parte da edificação que por sua vez 

forma com outras um aglomerado, etc, até chegar ao território. O raciocínio seguido na 

presente pesquisa foi precisamente no sentido contrário, considerando um percurso que se 

iniciou com o conhecimento de uma cultura desde logo vinculada a um território, assumido 

como ambiente antrópico, numa inversão de escalas que os resultados parecem não condenar. 

Assim, o interesse principal da metodologia aqui abordada centra-se num ensaio quanto ao 

processo tipológico da edificação, com alguns reflexos na análise morfológica dos 

aglomerados (ou agregações, na terminologia de Cannigia e Maffei). 

 

- O conceito de matriz elementar 

 

As alterações do conceito de casa, quer dizer de tipo, encontram-se patentes na evolução que 

é possível identificar quando se compara uma habitação actual com uma antiga (os autores 

consideram uma habitação do século XIII), verificando que nesta, a um espaço equivalente a 

uma ou duas salas comuns de um dos fogos actuais, correspondem todas as funções: 

“trabalhar, cozinhar, comer, estar de dia, e um espaço idêntico em que praticamente se 

dorme” (35). 

Verifica-se então que uma série de alterações intermédias, de adição sucessiva de espaços, 

correspondentes a uma cada vez maior especialização funcional, estão entre aquela situação e 

a complexidade actual da habitação. 

No entanto, retrocedendo mais no tempo, vamos encontrar um “termo inicial” para além do 

qual não é possível reconhecer o conceito de “casa” (36). Trata-se de “um espaço único, que 

contém em si o espaço para albergar uma família, onde pode dormir, cozinhar, comer, ou 

trabalhar na preparação dos utensílios para a actividade exterior; quando se chega a este 
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espaço, grosso modo de uns 20-30 m
2
, a superfície de uma cabana ou de uma choça, 

percebemos que, se queremos recuar mais, até anteriores estádios de dimensões, não 

encontramos já uma casa na verdadeira acepção do termo” (37). Reconhece-se assim, neste 

tipo, não só a “matriz elementar” dos desenvolvimentos sucessivos, mas também o passo 

obrigatório para a formação de todos os tipos posteriores, onde a matriz e os respectivos 

desenvolvimentos se encontram presentes na forma de estruturas e sistemas componentes e 

hierarquizados de modo a constituir o actual organismo tipológico (38). 

Parte-se do princípio de que “toda a existência é um momento de um processo de formação”, 

numa “coincidência entre estrutura e história” (39). A complexidade dos tipos actuais, 

dificultando a comunicação entre nós e os edifícios, só pode ser superada mediante a leitura 

ascendente dos tipos intermédios até à matriz elementar, assumidos como componentes que 

permanecem implícitos nos traços estruturais dos edifícios, tal como estes se apresentam.  

 

- A busca da ordem 

 

A finalidade essencial da leitura das estruturas da edificação, que significa “conhecer os 

componentes de um conjunto estruturado pelo homem” (40) é entender se, “para além de uma 

aparente casualidade, existe um sistema de consonâncias que permitam aos objectos 

heterogéneos que formam o nosso ambiente, conviver, estar juntos e suceder-se no tempo; 

variar, comportando em cada ocasião um certo grau de unidade, de colaboração e de 

organicidade” (41), quer dizer, entender se existe uma ordem (42). 

Na prossecução destes objectivos, considera-se que entre os objectos se estabelece uma 

relação estrutural, designada copresença, de carácter espacial, enquanto uma correlação 

temporal é asseguada pelo fenómeno da derivação (43).  

Esta define-se como “a relação diacrónica entre objectos da mesma natureza”, resultando 

que a mesma derivação pode não ser directa, mas passa por um sistema de conhecimentos 

comuns a quem fez cada um dos objectos em tempos diferentes, derivados por sua vez da 

experiência e de uma cultura próprias. A relação de causa e efeito que se estabelece não tem a 

ver com a resposta a uma necessidade, mas a causa é a experiência e o objecto que antecedem 

o que estiver em apreciação. 

Constitui ponto prévio que só se pode analisar uma realidade estruturada, considerando que a 

definição de agregação (de aglomerado ou aglomeração) passa pelo pressuposto de que a um 

caos aparente corresponde afinal um sistema de relações coerente, regrado e orgânico (44). 



Território e Identidade: Aspectos morfológicos da construção do território e a Identidade Cultural Saloia 
 

401 

O rendimento da leitura do espaço edificado fica dependente do grau de compreensão da sua 

evolução, como foi feito, de que derivou e como de transformou: “reconstituir o sistema das 

mudanças progressivas, trazidas por outros construtores, noutros momentos sucessivos, 

dotados de uma bagagem de experiência e de cultura diferentes em cada ocasião” (45).  

A isto se resume o “conhecer o tipo e conhecer o processo tipológico” (46). 

Relevando o carácter colectivo da edificação, acentua-se que o papel do autor é o de ser o 

mediador entre a cultura herdada e a existência do objecto, através do exercício da 

consciência espontânea. 

As categorias utilizadas para a leitura da edificação, como constituinte do ambiente antrópico, 

devem ser, ainda, “intrinsecamente históricas e progressivas” (47). 

Para além da reconstrução do processo tipológico a partir dos dados actuais e dos legados dos 

tipos mais antigos, ter-se-á também em conta uma consequência da historicidade, consistente 

na diferenciação cronológica de tipos de uma mesma área (48). 

Aceita-se ainda como princípio que “cada objecto é composto por vários elementos unidos 

para formar conjuntamente um organismo, e cada elemento é por seu lado um organismo de 

escala inferior” (49). 

Quando se examina uma fracção da realidade, a uma determinada escala, não se pode 

onsiderá-la esgotada nesta, mas “para explicarmos a totalidade dos componentes, devemos 

referir-nos à sua essência derivada de ‘conter’ organismos, e estar por sua vez ‘contida’; por 

isso devemos considerar essa fracção nas suas relações com a escala anterior e posterior” 

(50). 

 

3.2- Povoamento e arquitectura: contributos para uma interpretação  

 

Trata-se, neste ponto, de caracterizar em traços gerais um modelo teórico de povoamento 

aplicável à interpretação das situações presentes, relacionando-o com o modo de vida, a 

geografia e o suporte físico, considerado no âmbito de uma cultura e no decurso de uma 

história. 

Quanto aos espaços construídos— aglomerados urbano-rurais— consideram-se dois 

momentos:  

- O esquema tipológico já proposto pelos autores referenciados (51) da arquitectura saloia, 

incluindo a especificação de pormenores e hipóteses de origem que se abrem à discussão. 
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- Modelo de análise e ensaio quanto à evolução do processo tipológico da casa saloia, tal 

como enunciado por Cannigia e Maffei, utilizando os elementos coligidos na rubrica anterior 

e os exemplos concretos de tipos existentes na zona em estudo. 

 

3.2.1- Aproximação a um modelo teórico de povoamento  

 

Orlando Ribeiro (52) distingue, relativamente às formas de povoamento, a aglomeração 

(designando-se, na classificação corrente, como cidades, vilas e aldeias) (53) e a 

disseminação. Quanto aos tipos de povoamento, a Estremadura caracteriza-se por ter “lugares 

aglomerados, com dispersão intercalar” (54). Revela-se, também neste aspecto, uma zona de 

confluência de diferentes factores, de síntese de influências, tendo como resultado uma 

paisagem variada e por vezes de difícil leitura. 

Alguns factores físicos podem influenciar os tipos de povoamento:  

“Em regiões de rochas permeáveis, como o calcário, as águas encontram-se a grandes 

profundidades e as fontes são raras, enquanto os poços muito profundos exigem dispêndio de 

energias e dinheiro. Daqui resulta a necessidade de concentração do habitat junto às poucas 

fontes ou em redor de um poço comunitário” (55), embora o autor não considere que existam 

factores determinantes do povoamento, existindo antes uma conjugação de factores, também 

de carácter social (56). A configuração do relevo joga igualmente o seu papel, pois enquanto a 

montanha provoca a dispersão para encurtar distâncias, em áreas de planície e planalto, “ao 

solo arável contínuo corresponde um habitat concentrado” (57). 

A aglomeração está ligada “sobretudo a um sistema de exploração da terra que se baseia no 

grangeio extensivo de cereais e na criação de grandes rebanhos de gado miúdo: a 

concentração concorre portanto com o domínio dos campos abertos e afolhados, onde a 

cultura e o pastoreio não se regem pela iniciativa familiar mas por uma forte disciplina na 

fruição da terra conservada unida” (58). 

Nos exemplos mais extremados deste sistema e tomando como modelo as aldeias 

transmontanas, que se implantam de forma compacta, “no meio de campos abertos por onde 

andam as folhas de cereal, alternando com outras em pousio, aproveitadas como pastagens” 

(59), o forno, o lagar, o rebanho, a eira são comuns, bem como a fruição de outros bens, 

expressão de “antiquíssimo espírito de comunidade” (60), hoje praticamente extinto.  

Estaria aqui a explicação, em boa parte, para o agrupar das casas no meio dos campos, 

estremando-se culturas e povoações. “Retalhada no interior dos limites da comunidade, a 
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terra permaneceu muito tempo em regime de exploração colectiva, como uma vasta unidade 

agrária a que a aldeia serve de centro” (61).  

Esta é uma situação que se poderia eventualmente identificar na área em causa nalgumas 

épocas, talvez aqueles momentos de transição em que havia uma redistribuição de terras: por 

um lado a existência das villae romanas (e também as operações de centuriação), indiciam a 

existência de grandes propriedades (não seriam propriamente latifúndios); por outro, a 

continuidade já documentada em período muçulmano, pode ter facilitado, a partir da 

Reconquista, a implantação do regime feudal, a instituição dos Reguengos da Estremadura 

(62) e a atribuição de grandes parcelas do território às Ordens Militares, à nobreza e à Igreja 

(63). 

A posterior divisão da propriedade em tiras ou fitas, tão evidentes na cartografia (sobretudo a 

cadastral), pode ter partido de situações de campo aberto. Diz Max Derruau que, quando as 

fitas paralelas são longas e muradas, significa que já foram campos abertos, divididos 

recentemente (64). Claro que as sebes ou muros (na região saloia são preferencialmente de 

pedra, retirada dos próprios campos, mas revelando um apuro de execução de assinalar), são 

baixas, para não projectarem sombras prejudiciais às colheitas (65). 

O autor acrescenta que é difícil, ainda assim, explicar a divisão em estreitas faixas. Uma das 

explicações tem a ver com a dificuldade, ao arar, de dar a volta no fim do campo, sobretudo 

com alguns modelos de charrua de rodas equipados com aiveca (66). Quer dizer, quanto mais 

comprido e estreito for o campo, menos voltas serão necessárias, para a mesma área. 

 No entanto, outra explicação passa pela avaliação equitativa do parcelamento; pode também 

ser resultado de arrendamento entre diferentes vassalos (situação que parece plausível no caso 

presente), ou de uma redistribuição periódica da terra (67). 

 

O camponês de outrora não tinha mais que o usufruto da terra, sendo o verdadeiro possuidor a 

comunidade (68), ou, no território português, o rei, o senhor feudal, etc. Acrescente-se que o 

hábito dos arrendamentos ou aforamentos das terras por parte dos proprietários ausentes, 

grandes dignitários, conventos ou mesmo burgueses da cidade (69), pode ter dado origem a 

uma divisão prévia de propriedades maiores que assim ficariam distribuídas por vários 

arrendatários. Essas divisões podem ter servido de base a desanexações sucessivas por 

sucessão, venda ou doação, acabando consignadas notarialmente, ou, mais simplesmente, 

como sugere Max Derruau, a redistribuição caiu em desuso e o usufruto transformou-se em 

propriedade plena (70). Só o apuramento de registos e inventários (quando existam), caso a 

caso, poderia esclarecer este assunto. 
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A disseminação, ou dispersão, por seu lado, manifesta-se na área em estudo na existência de 

casais agrícolas (definidos como centros de exploração agrícola familiar de pequena a média 

dimensão, murados, incluindo habitação e anexos agrícolas), por vezes isolados e de quintas.  

A quinta é composta por um prédio murado, encerrando pomares, horta e “talhões de cereais 

e forragem, para alimentação do pessoal e dos gados que residem e trabalham na 

exploração. Ordinariamente a quinta tem uma casa de habitação, que muitas vezes é uma 

construção opulenta, rodeada por um jardim” (71), configurando situações “simultaneamente 

de recreio e de exploração” (72). 

 

3.2.2- A morfologia urbana - influências muçulmanas e tecido urbano 

 

As presumíveis origens muçulmanas de uma parte da população saloia e um longo convívio 

de gerações, justificam talvez a presença de alguns elementos que nos remetem para a 

tipologia da cidade muçulmana, com a organização individualista à volta da habitação ou 

oficina, com os seus pátios fechados, relevando valores de intimismo que a cidade moderna 

minora em favor dos espaços públicos e da frente-rua. 

 

Vários factores contribuíam para a fundação de novos assentamentos ou desenvolvimento de 

existentes, por parte dos muçulmanos no período pós-conquista, nos vastos territórios do 

Norte de África e no ocidente peninsular. Embora em algumas situações os conquistadores se 

tenham empenhado em substituir a cidade de origem romana (73), na maior parte dos casos 

trataram de aproveitar as estruturas existentes. “Um dos requisitos na escolha do sítio para 

edificação dos aglomerados árabes, era a existência de água potável [...], a existência de um 

rio e de um grande número de nascentes de água” (74). 

 Outro factor de preferência tem a ver com a topografia dos locais: a origem mais comum das 

cidades muçulmanas é “num povoado de encosta orientado a sul” (75). Por motivos 

estratégicos e conforme já assinalado (76), a alcáçova ocupava necessariamente o ponto mais 

alto, dando lugar a uma cidade de elevação, numa ocupação progressiva de encosta, uma vez 

que “cronologicamente é primeiro ocupado o sopé do monte e construída a fortificação no 

cimo do mesmo e só então, numa segunda fase, a aglomeração começa a desenvolver-se entre 

estes dois pontos” (77). Embora se reconheça que há uma distância importante entre a cidade 

e o pequeno aglomerado aqui em foco, a verdade é que, se, por um lado escasseiam os estudos 

relativos a estes aglomerados e à própria estrutura territorial em que eles se inserem, abundam 
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as referências à cidade islâmica, ou de influência muçulmana, sobretudo no sul do país. 

Acresce o constatar de um padrão morfológico nas povoações em causa que faz 

invariavelmente circular à volta de um cume— que poderá presumir-se um primitivo centro 

urbano? — Um caminho, hoje normalmente uma estrada, que continua a atravessar a 

povoação. Embora não se conheçam referências especificando este padrão de trajecto, o 

fenómeno verifica-se em muitos aglomerados do aro saloio. O caso de Colares, por exemplo, 

pode ser paradigmático: aqui sabe-se que o tal núcleo, num esporão, à volta do qual serpenteia 

o caminho que leva ao Penedo, era o local da alcáçova. Actualmente é um vazio (que os locais 

designam como castelo), mas constituiu, nos primeiros tempos da reconquista, o refúgio de 

alguns mouros forros, que ali viveram, no que talvez se possa apelidar de mouraria (78). 

A descrição da cidade alto-medieval, de herança directa muçulmana, remete-nos para 

situações que, em parte, estigmatizam esse legado: 

“As artérias medievais eram quase sempre estreitas e sinuosas, ainda sem pavimentos ou 

passeios que evitassem as lamas invernosas ou as poeiras de Verão. Ruas que viam o seu 

espaço diminuído pela irregular distribuição das fiadas compactas de casas, que projectavam 

balcões e sacadas sobre a via pública, impedindo tantas vezes o passante de ver o fim da rua. 

Os passadiços, bastante frequentes, tornavam-na mais escura e sombria, dificultando, em 

certos casos, a passagem de homens a cavalo ou de carroças com cargas elevadas” (79). 

Trata-se da cidade de influência islâmica levada ao paroxismo? É possível que as situações 

em ambiente rural fossem muito mais controladas, mas a imagem das imundícies e do mau 

cheiro devia ser comum: “Ruas onde se acumulavam as imundícies, por onde escorriam 

águas fétidas e por onde circulavam, em perfeita convivência, homens, cães, galinhas, patos e 

até porcos” (80). 

 

“A casa isola-se da rua. Pode galgá-la e viver sobre ela, mas mantém-se sempre fechada— 

toda a actividade se passa no interior, no quintal, abrigado por trepadeiras ou latadas, 

verdadeiro prolongamento da habitação, desarrumado, confuso de planos, de escadas e 

anexos, atafulhado de vasos e gaiolas, entre casas ou roubado à rua pelo muro que nos 

aparece aí verdadeiramente integrado na sua função de arranjo urbano” (81). É que as 

populações do sul, com o seu gosto pelo ar livre, “ao mesmo tempo apreciam a intimidade 

que a rua lhes nega” (82).  

Os muros grossos que limitam os pátios poderão ter também um papel de “amortizador da 

transmissão do calor” (83). 
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Na cidade islâmica, a rua não prevalece em relação às casas como na cidade ocidental, 

também porque há uma percentagem muito elevada de propriedade privada (84).  

 

Em relação aos pátios agrícolas, também aqui se poderá manifestar a influência muçulmana. 

Diz Max Derruau: “Um caso peculiar de casa de pátio fechado é a habitação islâmica 

provida de pátio, sendo este talvez originário de um longínquo sistema agrário e tendo-se 

transmitido, tanto para as casas da cidade, como para as casas da aldeia. Numas e noutras 

era aproveitado pelas mulheres para passearem ao abrigo de olhares indiscretos” (85). É 

pouco provável que esta parte se aplicasse às nossas saloias, mas João Vieira Caldas vai 

identificar, também como manifestação de influências muçulmanas, esta função de passeio 

privado no interior murado de muitas quintas de recreio, sendo que alguns muros altos têm 

janelas como se de um interior se tratasse, permitindo o contacto visual—“o ver sem ser 

visto”— com o exterior (86). Assinalável, a presença das namoradeiras, bancos de pedra que 

se encontram, tanto nos vãos das janelas do piso superior das casas, como nas janelas dos 

muros, pelo interior (87). Estes bancos permitiriam uma forma de espreitar a rua mais 

comodamente? 

 

João Vieira Caldas associa ainda a rigidez geométrica da casa saloia e a sua articulação em 

corpos justapostos ortogonalmente, ao princípio islâmico da “directriz quebrada”, que 

Fernando Chueca Goitia refere a propósito das invariantes da arquitectura islâmica em 

Espanha (88). 

 

Como resultado de uma possível influência muçulmana, salienta-se, na morfologia dos 

pequenos núcleos em estudo, sobretudo a imagem de aglomerado orgânico, de lotes 

arredondados (89), circulações intrincadas e labirínticas— as quais podem ter degenerado a 

partir das origens em direitos estabelecidos, conceitos muito claros e demarcações precisas de 

espaços de diferentes estatutos, particulares, condominiais e públicos (90) — e a presença 

constante de muros altos e portais, reservando às vistas pátios, hortas, estendais e toda a 

panóplia volumétrica da arquitectura de adição, praticada naturalmente, como um direito (91). 

 

Na aproximação progressiva à leitura do espaço edificado, Cannigia e Maffei, defendem, à 

escala das aglomerações como determinação de tecidos típicos (92), que os edifícios não 

estão agregados de forma casual, mas têm, pelo contrário, “um sistema de leis, inerentes ao 

facto de formarem um conjunto, constituindo uma aglomeração” (93). Constituem um 
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organismo e evoluem no espaço e no tempo, dentro de um sistema de auto-regulação 

histórica (94). “Essa aglomeração, tal como hoje a vemos, estruturou-se no tempo, 

resultando, do seu processo de prolongada estruturação, da sua história, um sistema de leis 

de formação e transformação progressiva” (95), as quais se configuram em leis de formação 

e categorias tão tipológicas como os tipos da edificação e uma vez identificadas, poderão 

guiar a leitura desta escala do ambiente antrópico, a que se chama tecido urbano. 

“O tecido é o conceito da coexistência de vários edifícios” (96), tal como para a edificação, 

produto da consciência espontânea. De forma também idêntica, o processo tipológico dos 

tecidos, é constituído pelas mudanças progressivas do conceito de aglomeração; o tecido é 

histórico como o tipo de edificação; transforma-se também organicamente em função das 

mudanças diacrónicas e diatópicas, admitindo, como a edificação, variações sincrónicas (97). 

O que não implica a correspondência cronológica entre as mudanças de tipo e de tecido, 

embora “cada ‘tipo de edificação’ admita um ‘tecido concordante’” (98). 

De assinalar ainda que uma maior coerência de tipos numa área de expansão significa um 

intervalo menor de implantação, um boom de edificação; pelo contrário, a um período longo 

de implantação, com hiatos, corresponde a construção de tipos muito mudados, variantes 

sincrónicas do novo tipo, dependentes das construções anteriores, como constituintes de um 

mesmo tecido (99). Facto que pode ter ocorrido nas aglomerações em estudo, embora as 

mesmas só parcialmente possam estar abrangidas pelos conceitos em apreço, pelo facto de se 

situarem numa categoria de aglomerações que os próprios autores consideram rural, com um 

esquema de formação e evolução diferente do espaço habitado, que não se pode classificar de 

propriamente urbano. O que não significa a impossibilidade de terem podido evoluir para essa 

situação, uma vez que algumas regras, próprias da morfologia urbana surgem de forma 

incipiente. 

Um conjunto dessas regras tem a ver com a sequência que permite ir, progressivamente, da 

construção de frentes-rua à formação do quarteirão, incluindo todas as variantes que 

caracterizam os tecidos urbanos antigos, mormente os europeus. 

- A primeira consideração diz respeito à aptidão dos tipos de edificação para se agregarem, 

formando um tecido. Parte da observação das aglomerações existentes, que mostram edifícios 

capazes de se organizar em perfeita contiguidade uns em relação aos outros; apresentam 

normalmente duas faces livres, a que dá para a rua e a que está virada para o logradouro (que 

os autores designam como área de pertença). 

- A consideração respeitante à definição de lote, é precedida pela afirmação da necessidade da 

existência de um trajecto, com base na constatação de que “não existe edifício sem um 
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trajecto”, definido como “a estrutura apropriada para permitir o acesso a um lugar, partindo 

de outro” (100). 

- É na relação entre tecido e percurso que se define o carácter básico de cada tecido, o de 

apresentar as frentes dos edifícios dispostos segundo um módulo, implicando uma 

“modularidade global da conformação da aglomeração” vinculada a uma semelhança entre 

os tipos de edificação construídos em tempos mais ou menos próximos (101).  

- Essa semelhança abrangerá a parcela edificada, constituída pelo somatório da área 

construída e o logradouro. “O módulo de aglomeração é a parcela” (102), o lote, 

tendencialmente rectangular, apresentando um dos lados menores na frente-rua e os dois lados 

maiores perpendiculares ao eixo da mesma (103). 

- Esta disposição tem já a ver com o trajecto, que deverá servir, com o menor 

desenvolvimento, um maior número de edifícios. 

- Uma característica dos trajectos é que implicam a noção de nó (intersecção de dois trajectos 

ou bifurcação) e nodalidade, bem como a de pólo e polaridade, dependente da escala de 

leitura (104).  

- O que os autores designam como trajecto-matriz, o trajecto inicial que deu origem à 

aglomeração, é reconhecível pelas características dos lotes, pela sua homogeneidade e 

continuidade no tecido urbano, permitindo determinar a ordem cronológica da evolução 

urbana. 

- De forma muito genérica (105), pode dizer-se que é possível, mediante modelos teóricos da 

expansão da edificação, incluindo, numa segunda fase, os trajectos de implantação de 

edificação perpendiculares ao trajecto-matriz e numa terceira, os trajectos de união entre os 

anteriores, chegar ao modelo de formação dos quarteirões, incluindo depois muitas variantes 

ao desenvolvimento e evolução dos trajectos, bem como o processo de densificação dos 

quarteirões (106). 

- O quarteirão é assim considerado “o módulo mais visível, e portanto também mais 

amplamente usado, de aglomeração urbana” (107). 

Teremos assim dois módulos— o lote e o quarteirão— a diferentes escalas, mas inter-

dependentes. 

 

Surge então como excepção, ou caso particular, a situação em que “um tecido pode formar-se 

em condições especiais por faltar um sistema homogéneo de subdivisões territoriais. É o 

caso, por exemplo, de assentamentos gerados em qualquer forma de ‘ager publicus’, como 

um pasto de montanha, sem correlações entre parcelas nem áreas de logradouro individuais: 
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mas, em geral, nesses casos dever-se-ia falar em proximidade entre casas isoladas, de 

‘pseudo-tecido’, mais do que tecido de edificação” (108). Com o tempo, esta forma pode 

evoluir, convertendo-se em tecido homogéneo, com a consistência da aglomeração, pela 

progressiva privatização do solo e densificação (109). 

Reconhece-se aqui a situação do Zambujal e do núcleo antigo de Tires, o que deverá ter-se 

sempre em atenção na análise morfológica e em todas as considerações que se possam 

produzir por analogia com as categorias urbanas. 

 

3.2.3- Arquitectura vernacular da Região Saloia - Tipologia da Edificação 

 

Para além da possível discussão, já aberta, quanto à mútua implicação de popular, erudito e 

vernacular, um facto, comum a muitas construções mais antigas, deve estar presente, surgindo 

como uma dificuldade, já anteriormente assinalada a propósito da continuidade do 

povoamento: trata-se do fenómeno da continuidade construtiva. Quer dizer, mais do que o 

surgimento de novas construções, o que se constata é que, por um fenómeno de palimpsesto, 

“por serem, as habitações, sistematicamente edificadas sobre outras mais antigas ou 

aproveitando meras construções de apoio à agricultura; por terem sido sujeitas a 

consecutivas remodelações e ampliações feitas ao sabor do nível económico e representativo 

dos seus detentores, das sucessivas vendas, aforamentos e heranças; por haver uma 

continuidade dos tipos construtivos e formais, tanto mais acentuada quanto mais pobre for a 

construção, resulta difícil, quase sempre impossível, o estabelecimento preciso de 

cronologias” (110). A mesma continuidade é assinalada por Guilherme Cardoso, na vila de 

Cascais (111), onde construções quinhentistas terão sido sucessivamente reconstruídas e no 

Zambujal, em que foi possível identificar uma casa torreada construída em 1903 segundo o 

modelo tradicional (112).  

 

- A arquitectura popular ainda existe? 

 

Para os autores da Arquitectura Popular em Portugal, as construções surgem como um 

espelho fiel das condições de vida, em que à dureza do trabalho e do dia a dia se somam as 

“condições chocantes” (113) do frio e do desconforto, da falta de espaço e de equipamento 

higiénico (114). 

Constatar assim o baixo nível de vida do povo, surge aos autores da Arquitectura Popular 

como tarefa ingrata, rendidos que ficam ao acerto e à beleza extraordinária das soluções da 
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arquitectura e da paisagem, eloquentemente documentadas nesta obra, reflectindo uma 

imagem acabada do que se designa por consciência espontânea: “ há nas soluções um jogo 

espontâneo e belo de volumes, de aberturas ou de superfícies fechadas, de claros-escuros que 

o sol realça ao afagar uma parede caiada a que a tortuosidade do terreno deu vida. 

Conseguem uma superação do que a natureza e a dura vida lhes oferecem e, para tal, basta-

lhes pegar na pedra, mesmo sem a acarinhar, moldar a taipa ou empilhar o adobe, jogar com 

os tijolos e com os vazios, com a doçura da cal ou com a vivacidade da madeira, passar de 

quando em quando uma mancha de cor e, sem saberem regras de composição nem quererem 

ser mais do que esmerados, carinhosamente erguem o lar ou a oficina.” (115). 

 

Num confronto com a situação actual, pode dizer-se que, de um modo geral, este é o retrato 

de um país que já não existe. 

Basta fazer uma comparação superficial entre os elementos do conteúdo da Arquitectura 

Popular e a realidade actual de qualquer local, e do próprio país, para nos apercebermos das 

profundas diferenças: é certo que a democracia e todos os avanços civilizacionais melhoraram 

muitíssimo a qualidade de vida (pelo menos em aspectos aos quais não podemos deixar de dar 

importância, como sejam o conforto, a saúde, o acesso generalizado ao ensino, etc) das 

populações. Reflectimos no entanto sobre tudo o que entretanto se perdeu e continua a perder 

nesta leva de uniformização geral. 

Quer dizer que, do ponto de vista da arquitectura, se na altura do balanço do Inquérito, se 

tornou possível desiludir o poder concluindo pela não existência de um estilo popular 

português (116), hoje poderíamos afirmar com a mesma segurança a dissolução total de 

qualquer corrente ou especificidade nacional. A arquitectura popular, tal como surge aqui 

definida e contextualizada, deixou de existir, porque já não corresponde a um modo de vida. 

Os trabalhos sobre este tema lidam apenas com um triste rescaldo, que se tenta a todo o custo 

documentar, antes que todos os vestígios desapareçam sob a febre da modernização e 

enquanto tarda a mudança de atitude face a este património que permita (se possível), a sua 

legítima e correcta reconversão. 

Falta-nos muito para aprendermos a lidar com a perda. Falta-nos muito para percebermos o 

que deve ser superado, integrado, preservado ou suprimido. Falta sobretudo o conhecimento, 

e depois, o re-conhecimento (117).  

Quando se começa a aprofundar o tema da arquitectura local, vernacular, emerge e impõe-se 

a necessidade de a contextualizar de forma alargada. Como ficar indiferente às subtis ligações 

que se foram descobrindo entre os vários níveis do espaço construído, do pormenor da 
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cozinha saloia à modelação da própria paisagem, por via de um modo de vida solidamente 

estruturado por tradições inalienáveis e que também se expressa num complexo sistema de 

relações, sociais e com o próprio território, consubstanciado numa arquitectura, numa 

linguagem, numa literatura, em gostos e trajos próprios? 

Na confusão actual de arquitecturas de adição (118), incluindo transformações funcionais 

resultantes da falta de entendimento das gerações mais novas— por falta de chaves de leitura 

de uma realidade com denotações ultrapassadas e conotações longínquas—, é cada vez mais 

difícil distinguir a imagem inicial de lotes das povoações do interior que corresponderiam, por 

exemplo, à descrição dos pátios, à funcionalidade espacial da casa, à sua relação com os 

espaços de transição, semi-públicos e públicos ou comunitários e mesmo com os campos 

cultivados envolventes, parte integrante da paisagem. 

Só a análise cadastral de pormenor e inquéritos locais poderiam contribuir para uma análise 

detalhada (e um ensaio de reconstituição) desta realidade urbano-rural em extinção. Para este 

nível de análise, não é portanto suficiente o levantamento arquitectónico destes núcleos, o 

que, por si mesmo, já seria um grande avanço (porque tudo está por fazer) no concelho de 

Cascais. Por outro lado, as preocupações com o património terão de ser cada vez mais 

responsáveis: quer dizer, deverá haver cada vez menos listagens de objectos, conjuntos e 

monumentos isolados e cada vez mais paisagem, territorial e humana (119). Julga-se que faria 

sentido, nas intervenções sobre o território, a consideração do estudo de impactes culturais, a 

par dos impactes ambientais (120). 

 

- A descrição das casas como unidades funcionais e representativas - uma expressão 

cultural 

 

O que se pode designar como a unidade agrícola primária, o casal, foi surgindo ao longo da 

história do povoamento dos concelhos de Cascais e Oeiras, começando a definir-se na Idade 

do Ferro. Com vestígios concretos em Oeiras (121); assinalável em Cascais, mesmo face à 

escassez de vestígios (122), o casal agrícola é transversal à pré-história deste povoamento e 

surgem elementos arqueológicos importantes na Idade Média, os quais permitem reconstituir 

essa unidade, com características que já integram a pedra como material de construção; a 

geometria da planta rectangular, a própria proporção, a porta para sul... Elementos que 

remetem já para o que virão a ser as tipologias rurais da zona (123).  

Manteve-se assim, ao longo de séculos, a estreita relação com o modo de vida, a associação da 

casa, da habitação, à agricultura, à terra, ao gado.   



Território e Identidade: Aspectos morfológicos da construção do território e a Identidade Cultural Saloia 
 

412 

A casa saloia vista pela etnografia (124), com as suas diferentes componentes, transmite uma 

imagem de solidez, de humildade, de rusticidade, de colagem a um modelo imutável de vida. 

Percebe-se que, se a casa é assim, é principalmente porque assim foi herdada de muitas 

gerações precedentes. Mas a casa e seus anexos revelam-se sobretudo como unidades 

funcionais.  

 

João Paulo Freire, apesar da cruzada pela defesa do saloio, que ele próprio assume ser 

também, diz que “a casa do saloio é das mais desconfortáveis de quantas conheço do Norte 

ao Sul de Portugal. Não tem um mínimo de conforto, a graça de um jardim, o beijo de uma 

flor. Quatro paredes, um catre, uma mesa e um banco tosco onde se assenta após as fadigas 

exaustivas de um dia de trabalho. Porque não tem o amor à terra, também não tem o amor à 

casa. É um pária de si mesmo e do seu lar.” (125). E enquanto Joaquim Fontes pinta o 

interior da casa saloia com o gosto pela cor, pelas rendas, folhos, santos e bonecos de feira, 

sobretudo das donas de casa (126), já não é tão explícito quanto à distinção de diferentes tipos 

de habitação (127). 

 O mesmo acontece com outros autores, como José Leite de Vasconcellos, João Barreira (128) 

e Armando de Lucena (129). O que estes autores fazem é falar da casa do sul de um modo 

geral; da casa da Estremadura de forma genérica; descrevem sobretudo pormenores que 

consideram identificativos das casas portuguesas, atribuindo por vezes à casa saloia elementos 

que depois se revelam esporádicos e atribuíveis a outras zonas. 

Muitos textos valem como opiniões e como expressão de uma época: correspondem aos anos 

de 1930-1940, em que foi promovido o interesse pelas coisas pátrias. A arquitectura popular 

surgia como instrumento que serviria a ideia da casa portuguesa (daí o interesse do Inquérito 

à Arquitectura) indissociável dos conceitos de família e de pobreza feliz (130). 

No volume VI da Etnografia Portuguesa, José Leite de Vasconcellos, ao destacar “as casas 

dos saloios” (131), diz que são “casas humildes, baixas, com postigo na porta, como no 

Alentejo e Algarve, e raras janelas” (132). Salienta ainda o pormenor das quintas com nomes 

de santos e a presença de nichos ou azulejos evocativos dos mesmos sobre o portal ou na 

frontaria das casas. 

 

- O pátio, os anexos agrícolas, muros e portais 

 

Maior desenvolvimento dedica o autor à descrição, quer do anexo agrícola designado 

arribana (telheiro ou coberto extenso que se destina ao arrumo de alfaias e outros objectos  
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II.3.2.2.a- Muros, Portais e Portas: os espaços de transição do público ao privado.  1- Portal do Casal do 
Antunes (desaparecido), In TEIXEIRA, Carlos Andrade; CARDOSO, Guilherme; MIRANDA, Jorge- Registo 
Fotográfico da Freguesia de São Domingos de Rana e Alguns Apontamentos Histórico-Administrativos. São 
Domingos de Rana: Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, 2003, p.238. Portais: 2-Trajouce. 3-Oeiras, 
R.Alcássimas. 4-Rebelva. 5-Rana. 6-Manique. Portas: 7-Manique. 8-S.Domingos Rana. Muros de pedra: 9-Rana. 
10-S.João Lampas, Sintra. 11-Zambujal. 12-Igreja Nova, Mafra. (Fotos Amélia Cabrita, 2007/2008) 
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relacionados com a vida no campo, como arados e carros), quer do espaço do pátio: “Recinto 

fechado por parede, mas descoberto, na parte posterior da casa, que dá para ele por uma 

porta, geralmente na cozinha, e com escada exterior, se a casa é de primeiro andar.No pátio 

anda a criação, e para ele podem dar compartimentos destinados a porcos (pocilgas), gado 

equino ou bovino” (133), sendo que todo este gado se acomoda junto da palha, portanto no 

palheiro; por seu lado, o gado caprino e ovino pernoita no curral e as capoeiras destinam-se a 

galinhas e coelhos (134). Trata-se do complexo agrícola cuja descrição e vestígios vamos 

encontrar mesmo no centro dos pequenos núcleos do interior. Estes pátios, maiores ou mais 

pequenos, funcionam também como um espaço de transição para a intimidade da casa, sendo 

eles por si mesmos preservados de vistas através de muros altos com o seu portal de acesso. 

Portal cuja tipologia também assinala o nível social do proprietário, pois é sobre ele que surge 

o brasão de armas, ou, mais simplesmente, um cruzeiro de pedra, como era o caso de Tires. 

 

Também para João Barreira, o casal é sempre um conjunto de edificações. Há pelo menos um 

logradouro, porque era necessário manter sob a guarda, “à vista”, os haveres, os animais... 

(135). 

 Embora haja elementos funcionais comuns e alguns modelos de casais saloios, mais 

abastados, se aproximem dos conceitos de pátio (muitas vezes em espaços desmultiplicados) 

das quintas de recreio ou das haciendas espanholas e sul-americanas (136), a verdade é que 

este pátio saloio é uma versão mínima e sobretudo funcional de um pátio agrícola. 

 

- Uma casa portuguesa, uma casa saloia 

 

Para Armando de Lucena, em 1943, (137), definir a casa portuguesa surge na sequência da 

necessidade de estabelecer um método regulador da intervenção arquitectónica e na 

construção, através de um inventário de materiais e elementos característicos de cada região— 

uma espécie de vocabulário local que expressasse a relação imutável com “a natureza do solo, 

morfologia dos terrenos, espécies de culturas” (138), tendo em conta os vestígios mais 

antigos de elementos autóctones: escadas, perfil de empenas, janelas, chaminés, etc, com que 

se estabeleceriam “balizas” aos construtores, para evitar “ver, aterrados e confusos, 

habitações chinesas nas lezírias do Tejo, empenas flamengas nos arredores de Sintra, ou 

minaretes sarracenos em terras de além- Marão” (139). Quando se trata de definir uma 

tipologia saloia/ estremenha, a caracterização é escassa, assinalando apenas a presença do 

pátio rural, da escada exterior e alpendre. 
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 Joaquim Fontes descreve as casas saloias em defesa do bom gosto dos seus proprietários em 

confronto com “um sem número de habitações com que o lisboeta tem salpicado os 

arrabaldes” (140), as quais, de acordo com o autor, ficam a perder, mesmo encontrando-se 

aquelas “em lugarejos bem recônditos” dos arredores da capital e pertencendo a “modestos 

trabalhadores do campo, gentes de poucos teres e sem cultura” (141). 

Distingue apenas dois tipos: a casa térrea e a de sobrado, correspondendo esta, por um lado, a 

um maior desafogo económico (o andar, ou sobrado, “é o quarto de dormir do lavrador de 

mais fartos haveres”) e por outro à actualmente designada casa torreada (142). 

O encanto que descobre nestas casas simples, advém-lhes “do acordo que existe entre elas e a 

vida simples do proprietário, do equilíbrio das diversas partes que as compõem, do amor que 

se lhes pôs ao fazê-las, da harmonia que muito bem se conjuga com o ambiente” (143). 

Simples, brilham ao sol pelas frequentes caiações; uma bizarria de cores “vinca o rodapé ou 

marca os cunhais” (144); grossas cantarias debruam os vãos, incluindo janelas pequenas e 

quadradas... 

 

Parece haver uma veia geométrica, própria do saloio, a qual, aplicada às casas, só ganha 

relevância porque corresponde à mania dos alinhamentos nas sementeiras e plantações, 

conforme assinala Joaquim Fontes: “já vi despedir criado aproveitável porque o rego de 

feijão ou de milho, não tem certeza da linha recta e o renque das couves não seguir a mesma 

figura geométrica”, e isto só “por meter má vista” (145). 

 

João Barreira, acerca da habitação em Portugal (146), preocupa-se com a definição de 

elementos, principalmente decorativos, que podem caracterizar a casa portuguesa (147) e não 

se preocupa em distinguir tipologias locais, embora comece por enquadrá-la nos modelos 

mediterrâneos e acabe por concluir que face à variedade de formas encontradas de norte a sul, 

não é possível definir uma tipologia nacional (148). 

Um dos elementos unificadores de uma arte edificatória (se o conceito se pode aplicar à 

arquitectura popular) é dado, segundo o autor, pela arte mourisca, que ele considera 

transmitida pelos alvenéis, em gerações sucessivas, desde os últimos herdeiros moçárabes, a 

partir dos quais também se manteve uma tradição de perícia de artífices, da marcenaria aos 

têxteis, cujo vocabulário é disso mesmo testemunho (149). 

 Interpreta-se então que o saloio, para além da vocação agrícola do mouro dos arrabaldes da 

cidade, também se pode ter fixado em mesteres cuja tradição e síntese de saberes remontava a 

tempos mais recuados que a própria ocupação muçulmana. 
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II.3.2.2.b- Os Pormenores: Telhados. 1- Os telhados 
chineses como possível inspiração: Templo em Xi’an, China. 
Telhados e beirais: 2- Manique. 3- Tires. 4-Zambujal. 
Pormenores de remates de rincão: 5- Manique. 6- Tires. 7- 
Torres Vedras. 8- Tires (Fotos Amélia Cabrita, 2006/2008). 
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- Algumas singularidades  

 

Os remates dos telhados são fascinantes: “As coberturas, sempre de telha curva, alvejantes 

de cal, ornamentam-se nas regiões de Aveiro, Coimbra, Tomar, na vasta zona estremenha e 

para além do Tejo, com figuras da olaria popular na extremidade das empenas ou perto do 

ângulo dos beirais— leões heráldicos, perús, pombas, animais fantásticos como quimeras, 

erguendo-se em bico as pontas do telhado, à chinesa, com telhas lanceoladas recortadas 

como uma renda” (150). 

Joaquim Fontes diz que “o beirado é corrido, com subeira a que a telha de canudo dá 

ondulado aprazível. Arrincões, com boa sanca, justificam os bicos recurvados que os 

terminam, e exigem do artista carpinteiro, certo sentido estético nas proporções de 

concavidade que virá vincar-lhe o gracioso perfil” (151). Na casa de sobrado, o pavilhão que 

se eleva passa a ter quatro águas. “Os arrincões, de sanca bem vincada, dão-lhe vago ar de 

construção chinesa” (152). 

 

Também Raul Lino (153), apesar da superficialidade das suas observações sobre o que 

considera o carácter da arquitectura portuguesa (genuína na medida em que se tenha 

preservado ao longo do tempo de influências estranhas...), não deixa de referir os remates de 

rincões e o sanqueado junto a beirados, mas aconselhando a que tratem primeiro de obter do 

telhado o efeito “do bamboleante tecido deitado por sobre a casa [...], antes que pensem em 

revirar os bicos ao telhado” (154). 

 

Mas é Orlando Ribeiro quem procura dar a explicação mais lógica para as decorações e 

revirados que ele considera característicos da região de Lisboa (enquanto os autores já 

referidos alargam a área de influência), ainda que se encontrem na Estremadura e outros 

lugares do país, “mesmo em construções modernas” (155). O autor diz que “recordam o perfil 

de pagodes chineses” (156), associando estes pormenores de remates aos telhados múltiplos, 

os quais se encontram sobretudo em Tavira, mas também existiam em Cascais. A sua escassez 

noutros pontos do litoral algarvio, pode ter-se ficado a dever à destruição provocada pelo 

terramoto (157). Para confirmar a influência resultante das relações marítimas com o Oriente, 

encontram-se os mesmos elementos também noutros portos do continente, do Brasil e África. 

Em relação a Lisboa, “os beirais arrebitados e os ornatos dos ângulos dos telhados, tão 

frequentes em casas velhas lisboetas, parecem filiar-se em influências orientais. A partir da 
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cidade se teriam difundido no seu termo, tanto em quintas como em humildes casais saloios, 

que imitavam aquelas construções prestigiosas” (158). 

 

O forno, que nas habitações do sul do país surge como um elemento construtivo 

independente (159) é, nas casas saloias, acoplado à cozinha, constituindo um corpo saliente 

no exterior, com a respectiva (e respeitável) chaminé, mas com acesso à boca por dentro, com 

a localização da lareira, constituída por bancadas em alvenaria colocadas lateralmente à boca 

do forno, onde se faz o lume para cozinhar no dia-a-dia. Esta disposição é de difícil 

interpretação face a dois factos: em primeiro lugar, põe-se a questão do desconforto gerado 

pela necessidade da presença da lenha na cozinha (no Alentejo e Algarve seria impensável) e 

do fumo que sempre escapa da chaminé. Em segundo lugar, verifica-se que a presença do 

forno é parte integrante das tipologias das casas saloias, portanto é uma peça familiar, 

individual e não colectiva. No foral de Cascais (160), no entanto, diz-se que “os fornos desta 

vila são nossos [do rei], e não os poderá ninguém aí os fazer sem nossa licença, dos quais 

pagarão a nós o quarto das poyas que houverem ou dos arrendamentos que dêles fizerem” 

(161). Como para animar o povoamento, que era escasso, se abria uma excepção para o termo 

da vila “aquém da povoação que ora é feita além do rio da vila”, onde “poderão fazer os que 

morarem os fornos que quiserem para si e seus amigos, de graça, contanto que não levem 

dêles poyas nem outro interesse” (162), será legítimo procurar-se aqui uma razão para a 

presença quase obsessiva do forno familiar? 

Só um levantamento exaustivo das situações e a sua reconstituição sócio-funcional poderia 

esclarecer este ponto. É possível que as povoações se organizassem em determinadas épocas 

no sentido da utilização comum de um certo número de fornos individuais e que mais 

recentemente tenha havido tendência para uma especialização, com o aparecimento de 

padarias ainda caseiras, mas de produção comercial.  

 

- Definição de tipos de habitação  

 

“A forte personalidade do saloio reflecte-se com todo o vigor na habitação que constrói. 

Solidamente erguida em alvenaria de pedra, os seus volumes cúbicos, rematados pelo telhado 

mourisco de telhas cuidadosamente argamassadas, nas povoações ou implantadas nos 

campos, entre muros de pedra solta, são elementos humanizantes de uma paisagem 

equilibrada, que a proximidade da cidade ainda não destruiu” (163). 

 



                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.3.2.2.c- A obsessão do forno. 1-  O forno saloio. In AMARO, 
Ana Maria- A Mulher Saloia- A Padeira e o Pão. In Etnografia da 
Região Saloia: A Diversidade do Quotidiano. Sintra: Instituto de 
Sintra, 1999.p.153. 2- Cozer o pão em Tires (1980). In 
TEIXEIRA, Carlos Andrade; CARDOSO, Guilherme; 
MIRANDA, Jorge- Registo Fotográfico da Freguesia de São 
Domingos de Rana e Alguns Apontamentos Histórico-
Administrativos. São Domingos de Rana: Junta de Freguesia de 
São Domingos de Rana, 2003, p.239. 3- Forno abandonado, 
Zambujal (Foto Amélia Cabrita, 2007). 4- Corpo exterior de 
forno e chaminé, Areia. In CARDOSO, Guilherme; CABRAL, 
João Pedro- Povoamento e arquitectura popular na freguesia de 
Cascais. 1ª Ed. Cascais: Junta de Freguesia de Cascais, 2004. 
p.99. 5- CARDOSO, Carlos. Santo Isidoro Um Património de 
Invulgar Interesse. In  Jornal Regional  Triângulo [em linha]. 
Mafra. [adicionado em 9 de Maio de 2006] [citado em 29 de 
Março de 2008- 11:40]. Disponível em URL:  
http://www.jornaltriangulo.com/conteudonoticia.asp?id=950 
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Estas observações só foram válidas em cada zona da região saloia enquanto tardava a invasão 

urbanizadora e niveladora do território; enquanto se mantinha, pelo menos em parte, a 

actividade agrícola. Difícil será hoje dizer onde e em que medida ainda subsistem as 

características saloias na totalidade da sua expressão. Na área em estudo, muitas casas da 

tipologia saloia estão abandonadas, vazias, arruinadas, esperando a oportunidade para a 

demolição. Muitas estruturas mantêm-se talvez por problemas sucessórios. A actividade 

agrícola praticamente não existe. 

Nos anos de 1980 ainda terá sido possível a José Manuel Fernandes e Maria de Lurdes Janeiro 

(164) trabalharem sobre vestígios pouco alterados, num número razoável de localidades (165).  

Os autores consideram quatro tipologias, com elementos que as tornam específicas da Região 

Saloia (166), mas não consideram na sua listagem, pouco estruturada, porque não se 

estabelece uma conexão entre os vários tipos, uma construção que prende a atenção pela 

recorrência e à qual se convenciona aqui chamar casa elementar: um corpo quadrangular, de 

duas águas, com uma única abertura, a porta. Inicialmente sem compartimentação interior, é 

possível que, com o decorrer do tempo fosse dividida de forma precária. Alguns exemplares 

apresentam forno exterior e chaminé. Corresponde à matriz elementar de Cannigia e Maffei. 

Inclui-se, portanto, este tipo como o que deverá ser considerado em primeiro lugar no 

desenvolvimento da análise do processo tipológico. Seguem-se: 

-A casa térrea, com duas ou quatro águas, como tipologia base, tendo o volume do forno de 

topo ou de lado. Internamente é composta de uma casa de fora que distribui para os outros 

dois ou eventualmente três compartimentos (167). 

-A casa de dois pisos corridos, de forma alongada e compacta, com telhado de quatro águas e 

número de janelas variável, a qual surge também adaptada a uma morfologia urbana, 

apresentando uma fachada de frente-rua. Pode apresentar algumas variantes no que respeita à 

localização do forno e à existência de escada exterior (168). Faz também a transição para o 

tipo mais geral da Estremadura, “com o afastamento gradual da sua localização na área de 

implantação saloia” (169). 

-A casa de dois pisos com vários corpos, de planta mais complexa, com telhados múltiplos, 

que “já relaciona a tipologia saloia com formas e soluções mais eruditas, e deste modo 

escapando também ao seu âmbito” (170). 

 

-A casa torreada, que é a mais original. Encontra-se este tipo de casa elencado pelos autores 

da Arquitectura Popular, sem a designação de torreada. Para os autores, esta é “das poucas 

habitações verdadeiramente rurais da Estremadura que apresenta exemplos de 
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desenvolvimento em dois pisos”, pois a consideram a par  do modelo de piso térreo já descrito, 

tendo os dois em comum a existência da “casa de fora” (e do forno típico) (171). 

 Define-se a casa torreada pela existência de um corpo quadrangular ou rectangular, com dois 

pisos e telhado de quatro águas e um outro térreo, anexo ao primeiro, onde se situa a cozinha 

com forno e chaminé. Internamente, uma casa de fora, para onde se entra a partir do exterior, 

distribui para a cozinha, e dá acesso ao quarto do andar superior através de escada de madeira 

(172). 

Este é um desenho que parece ter sido feito para existir isoladamente: no meio dos campos, 

como parte do já descrito casal agrícola. Parcialmente vedado com muros que definem um 

pátio descoberto, compôr-se-ia da habitação e dos anexos para as actividades do dia a dia e 

para os diferentes animais. 

No entanto, vamos encontrar esta tipologia nos pequenos aglomerados, a par de algumas 

variantes, seus sub-tipos (173) e de casas torreadas, de planta quadrangular, sem corpos 

anexos, com chaminé incorporada ou adossada, com ou sem escada exterior e alpendre, 

indiciando, algumas, tipos de transição. 

Uma explicação morfológica para esta coexistência encontra-se em parte na cartografia, pois é 

possível que numa primeira fase houvesse terreno suficiente para que os diferentes casais, 

bem como construções isoladas, sem logradouro próprio, se posicionassem como ilhas, 

rodeados de áreas de circulação comuns, exactamente como se encontra preconizado para 

situações rurais semelhantes, pelos autores da Tipologia da Edificação (174). Mais tarde, por 

fenómenos de apropriação de terreno livre, formaram-se lotes e outras construções podem ter-

se juntado às primeiras; depois, os espaços de pátios foram concerteza evoluindo com 

transformações de construções existentes e agregação de anexos, mas torna-se difícil 

determinar, numa análise superficial e sem levantamentos locais, bem como investigações nos 

processos de transmissão da propriedade, que cronologia foi seguida e que regras podem estar 

subjacentes a estas transformações.  

A explicação para a casa torreada, cuja tipologia, com dimensões e proporções que pouco 

variam e parece exclusiva da Região Saloia (175), vão os autores procurá-la nas aproximações 

formais às torres de Menagem da Idade Média, às torres que assinalam o domínio senhorial, 

às ermidas de origem mourisca junto ao litoral e finalmente, à própria Caaba (mesmo em 

termos de proporções), face à possível preponderãncia da influência muçulmana já registada 

(176). Embora este assunto mereça uma atenção que não é possível dedicar-lhe no presente 

contexto (incluindo a discussão aberta pelos autores), acrescenta-se um contributo que tem a 

ver com a ideia de torre associada à habitação. 



                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.3.2.2.d- A casa torreada. 1- Tipo:  plantas e alçado. In FERNANDES, José Manuel; JANEIRO, Maria de 
Lurdes- Arquitectura Vernácula da Região Saloia: Enquadramento na Área Atlântica. 1ª Ed. Lisboa: Ministério da 
Educação. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1991, p. 34. 2-3- Casas torreadas em Pernigem, 
Sintra. In CALDAS, João Vieira- A Casa Rural dos Arredores de Lisboa no Século XVIII. 2ª Ed. Porto: FAUP 
Publicações, 1999, p.174; p.173. 4-5- Assafora- Sintra. In  Associação dos Arquitectos Portugueses (Ed.)- 
Arquitectura Popular em Portugal. 2ª Ed., Lisboa: Associação dos Arquitectos Portugueses, 1980, p. 434  
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II.3.2.2.e- A casa torreada com escada exterior. Casa de dois pisos corridos. 1- Tipo: planta e alçado. In  
FERNANDES, José Manuel; JANEIRO, Maria de Lurdes- Arquitectura Vernácula da Região Saloia: 
Enquadramento na Área Atlântica. 1ª Ed. Lisboa: Ministério da Educação. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua 
Portuguesa, 1991, p. 41. 2- Exemplar na Rebelva (Foto Amélia Cabrita, 2003). 3- Arneiro de Marinheiros, Sintra. 
Casa rectangular de 2 pisos. In CALDAS, João Vieira- A Casa Rural dos Arredores de Lisboa no Século XVIII. 2ª 
Ed. Porto: FAUP Publicações, 1999, p.180. 4- Plantas e alçado da mesma casa. In FERNANDES, José Manuel; 
JANEIRO, Maria de Lurdes- Arquitectura Vernácula da Região Saloia: Enquadramento na Área Atlântica. 1ª Ed. 
Lisboa: Ministério da Educação. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1991, p.43. 5- Casa na Rebelva. 
6- Casa em Alcabideche (Fotos Amélia Cabrita, 2007) 
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Em primeiro lugar, a imagem da casa torreada (que parece por isso uma designação muito 

sugestiva), aproxima-se da de construções militares medievais de diversa índole (entre as 

imagens avulta a Torre de Cascais) (177). 

Em segundo lugar, poderá corresponder à imagem da própria cidade de Lisboa, cuja 

influência é recorrente. Diz Oliveira Marques (178) que, apesar do crescimento, “a Lisboa dos 

séculos XIV e XV estava longe de se mostrar uma cidade de construções compactas e em 

altura” (179). Era uma cidade cujas casas tinham em média rés-do-chão e primeiro andar, 

predominando as casas térreas, as quais, na sua maioria se prolongavam “por quintais, 

pomares ou hortas muradas, quer nas traseiras, quer ao lado, deitando para a rua” (180). 

 No entanto, apesar da preponderância das construções baixas e da pouca compacidade, o 

perfil, a imagem da cidade medieval, era pontuada por numerosas torres, sobretudo de igrejas 

e palácios, “muitas delas coroadas por coruchéus e flechas, ao jeito gótico, e as torres, 

regularmente espaçadas, das várias muralhas defensivas” (181). Mas o mais interessante é 

que “havia também torres de particulares, anexas às respectivas casas, como meio de 

protecção, de atalaia, de observação ou, simplesmente, de desafogo” (182), o que também 

nos pode remeter para a morfologia da casa torreada saloia— à sua humilde escala. 

 

 A definição de tipologias feita por José Manuel Fernandes limita-se às habitacionais (que não 

se esgotam), ficando de fora um número e uma variedade razoáveis de outros tipos de 

construção (183).  

Julga-se portanto que um trabalho de levantamento sistemático nas zonas onde ainda é 

possível discernir os exemplos do passado, poderia conduzir à elaboração de uma lista 

bastante alargada de diferentes tipos, entre habitações e outras estruturas, muitas ligadas ao 

trabalho agrícola. Destacam-se: noras; azenhas; vacarias, palheiros (arribanas) e outros 

anexos agrícolas; muros de pedra, portais; adegas; habitações colectivas; casas rurais de 

maiores dimensões e palácios (184); capelas e igrejas.  

 

- Os materiais e os processos de construção 

 

“A nenhuns condicionamentos a Arquitectura regional está mais vincadamente sujeita que à 

penúria do povo e aos materiais de construção” (185). Significativamente, se as casas têm 

poucas janelas, é principalmente porque estas são caras (186). Provavelmente, pelo mesmo 

motivo é a maioria das casas pequena, parecendo algumas, autênticas miniaturas, pelo menos 

à luz dos critérios actuais (187). 
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“Constrói-se com os materiais que estão mais ao pé da porta e não longe da forma como a 

natureza os dá” (188) — o mapa da distribuição e incidência da construção em pedra coincide 

com as características geológicas do subsolo, maioritariamente calcário (189). 

A existência de pedreiras é uma constante da região, variando a sua localização e incidência 

ao longo do tempo, conforme ficou já assinalado. 

“Embora a brandura das pedras encoraje o seu tratamento e as populações tenham fama no 

ofício, quando trabalham para a cidade, não reservam para si maiores requintes do que as 

cantarias para os vãos e só timidamente ensaiam esculpir, quando a gravidade de algum 

assunto o solicita” (190), o que não impediu os saloios de imprimirem, pela arquitectura, ao 

longo de séculos, uma imagem forte ao seu território, contribuindo grandemente, ao mesmo 

tempo, para a construção da cidade e dos palácios, jardins e monumentos da região. 

O século XIX e princípios do século XX correspondem à última geração de casas saloias 

tradicionais com paredes grossas (191), dando continuidade a formas e saberes cujas origens 

estão por determinar, e que incidiam também em cantarias de guarnecimento de vãos, óculos, 

relógios de sol, tanques e bebedouros de tamanhos e formas variadas (192).  

A utilização da pedra local, e a evolução dos processos construtivos, em muros de pedra solta, 

em paredes de dupla fiada e pavimentos lageados, encontra-se testemunhado pela arqueologia 

desde finais do Neolítico (193).  

 

Mas é seguramente com os romanos que são introduzidos novos materiais, tecnologias e 

elementos, como a cal, o formigão, o estuque, as telhas e tijolos e as janelas envidraçadas, 

bem como os prévios projectos de arquitectura, os quais vão permitir, não só a “edificação de 

modelos clássicos numa região que ainda se encontrava na Proto-História” (194) como ainda 

a fixação e repetição de modelos, do repertório dos quais podem ter surgido as tipologias 

populares que depois se tornaram tradicionais.  

 

3.2.4- Modelo teórico e aplicação do Processo Tipológico 

 

Retomando a sequência da metodologia apontada no ponto 3.1.2 deste capítulo, onde se 

especificam alguns conceitos mais operativos e colhem indicações quanto a uma leitura da 

edificação, passa-se à aproximação a uma análise concreta do processo tipológico, com base 

no esboço de um modelo teórico que os autores— Cannigia e Maffei— ajudam a delinear e 

nos tipos de edificação saloia que entretanto se registaram, a partir dos autores referenciados. 



                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

2 

II.3.2.2.f- Raízes muçulmanas.  1- Planta de casa da Alta Idade Média, Miroiços, Malveira. In CARDOSO, 
Guilherme; CABRAL, João Pedro - Povoamento e arquitectura popular na freguesia de Cascais. 1ª Ed. 
Cascais: Junta de Freguesia de Cascais, 2004. p.70. 2- Vista de Norte das escavações: foto Guilherme 
Cardoso. 3- Sítio da Nazaré. In  Associação dos Arquitectos Portugueses (Ed.) - Arquitectura Popular em 
Portugal. 2ª Ed., Lisboa: Associação dos Arquitectos Portugueses, 1980, p. 446.  4- Caaba, Meca. In 
STIERLIN, Henri - Islão. De Bagdade a Córdova: A Arquitectura Primitiva do século VII ao XIII. Lisboa: 
Taschen, 1997, p.9. 5- Zambujal: silos (Alta Idade Média?) postos a descoberto pelas escavações da 
urbanização contígua à povoação (Foto Amélia Cabrita, 2003) 

4 
 

3 

1 
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4 

3 

II.3.2.2.g- Torres e Casas com torres. 1-2- Torres Medievais. In AZEVEDO, Carlos de - Solares 
Portugueses. 2ª Ed. Lisboa: Livros Horizonte, 1988, p.23-25. 3- Torre da Fortaleza de São Julião da Barra, 
Carcavelos. (Foto Amélia Cabrita, 2007). 4- Torre de Cascais, pormenor de Panorâmica de Lisboa e da costa 
de Belém até Cascais, gravura em cobre, de 1572 (in Civitates Orbis Terrarum, de George Braun e Francisco 
Hogenberg). Museu da Cidade, Lisboa. In BELLO, Mónica - Enigmas: A Costa dos Tesouros. 1ª Ed., Lisboa: 
Círculo de Leitores, 2005, p. 87 
 

1 

2 
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- Edifícios como determinação de tipos de edificação 

 

Parte-se do princípio existencial de que a escala mais imediata de compreensão é a dos 

edifícios, pela utilização directa que deles se faz (195). 

Duas acepções do conceito de tipo devem ser consideradas: a que deriva da acção da 

consciência espontânea, correspondendo a uma concepção de casa historicamente variável, 

própria de cada contexto espacial e temporal e a derivada da nossa leitura e portanto da 

consciência crítica como confirmação a posteriori da existência dos tipos no seu sistema de 

transformação progressiva inerente ao “processo tipológico” (196). 

É neste sentido que tipo de edificação corresponde a uma concepção não desenhada (e ainda 

assim projecto?), síntese, acima de tudo, de uma cultura da edificação, localizada no tempo e 

no espaço, que determina, na mente do construtor, a configuração do edifício que se dispõe a 

fazer (197). 

Tal como em qualquer outra disciplina (198), é no método comparativo que se apoiam as 

leituras do ambiente antrópico. 

 

O objecto da análise é a edificação de base, quer dizer, aquela que se destina à habitação 

familiar, deixando de lado os edifícios especializados (não habitacionais).  

Incidindo sobre o modelo de cidade medieval e renascentista, os autores vão basear os seus 

exemplos nos edifícios que se constituem em frente-rua, notando que a um primeiro estádio 

corresponderiam casas em fila (que se passará a designar por alinhamento ou casas 

alinhadas) unifamiliares, com dois pisos e uma frente de 5-6metros; posteriormente, a 

evolução fez-se no sentido da agregação destas casas, para formarem frentes que resultam de 

múltiplos inteiros daquelas dimensões, com um número crescente de pisos, albergando várias 

famílias e constituindo o que os autores referem como casas em linha (equivale, no caso 

presente, ao piso corrido) (199). Esta tipologia, multifamiliar, tranformou-se no tipo ocidental 

de habitação mais difundido (corresponde aos edifícios de habitação colectiva, com um 

conjunto de acessos comum a um certo número de fogos por piso). 

Os autores assinalam os pólos de resistência à difusão deste tipo, sob a influência das ideias 

da cidade-jardim, consubstanciados em casos pontuais no tecido urbano, ao qual quebram a 

sequência, “na ilusão de recuperar uma independência de uso”, que redunda, segundo os 

mesmos, em efeitos nocivos, “devido ao elevado espaço territorial deste tipo e ao consumo 

prasitário de área que supõe” (200). 
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Já os motivos da autoconstrução clandestina (nos arredores de Roma), são tratados pelos 

autores como legítimos: “arma de luta para fugir aos condicionamentos impostos pelos 

responsáveis da edificação, como verdadeira fuga do tipo em linha e dos vínculos que impõe” 

(201). 

- Lei das duplicações sucessivas 

 

Pela observação e comparação dos tipos existentes e tendo em atenção as relações dialécticas 

que se estabelecem entre tipos diferentes em cada época, começa a definir-se uma lei de 

mudança, na passagem de um tipo ao seguinte, a que se chama lei das duplicações sucessivas. 

Antes que se produza a codificação de um novo tipo, as inovações por ele introduzidas são 

sempre precedidas por transformações de adaptação nos edifícios anteriores (202). 

 

O percurso proposto pelos autores tem como referência a casa em alinhamento: dificilmente é 

encontrada sob a forma unifamiliar, porque quando começaram a dar-se as condições 

necessárias para o nascimento do tipo seguinte, a casa de piso corrido, plurifamiliar, “as 

mesmas condições induziram a mudança de uso das casas alinhadas para as tornar capazes 

de albergar várias famílias em vez de uma” (203).  

Ao estádio em que se pode observar uma estabilização funcional e dimensional (entre 100-

120m2) do tipo ainda unifamiliar da casa em alinhamento, corresponde a maturidade do 

espaço necessário para uma família, ainda vigente (204). Significa que “no processo 

tipológico, uma vez afirmadas estas dimensões, não houve produção de posteriores vãos 

especializados” (205). 

No caso dos tipos saloios, poderá pôr-se a hipótese de tal estádio ter sido atingido pela casa 

torreada, cujas dimensões totais estão entre aqueles valores, embora a situação intermédia de 

transição para os dois fogos, com acréscimo de um módulo (206), dê um maior desafogo 

relativamente ao uso familiar, principalmente se considerarmos que a casa torreada só tem um 

vão de dois pisos, com uma área nocturna exclusiva do casal.  

 

A evolução faz-se então no sentido familiar – plurifamiliar; uso unitário, individual – uso 

múltiplo e no da crescente especialização dos espaços, que se multiplicam com o tempo, em 

função destes aspectos. 

 

É pela observação das partes dos núcleos urbanos menos expostas a transformações, que se 

podem encontrar as codificações mais antigas do tipo, apontando para uma fase prévia, pela 
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observação de vestígios físicos da existência anterior de uma só abertura central em casas 

alinhadas unifamiliares, de dois pisos com duas janelas ou apenas uma, centrada. 

O vão centralizado indica uma fase mais antiga, com a utilização unitária do espaço, em que a 

divisão interior, a existir, daria para as traseiras, numa primeira distinção de usos 

diferenciados, de dia e de noite (207).  

Chega-se, assim, à determinação do tipo elementar, a já citada matriz: “unicelular, somente 

com o piso inferior, com uma única porta de acesso, que assume o papel tanto de entrada 

para o único vão como de superfície de iluminação” (208): precisamente o tipo observado nos 

aglomerados da zona em estudo e já notados por outros autores, nomeadamente, Guilherme 

Cardoso (209). 

 

Um aspecto importante prende-se com a identificação das situações de transição entre tipos, 

quer dizer, sabendo que o tipo seguinte é sempre anunciado, preparado, pela introdução de 

alterações no precedente, haverá que discernir, em cada caso que se apresenta como podendo 

ser “de transição” (210), qual o caminho tipológico apontado. Como exemplo, podem referir-

se os casos em que os exemplares observados não coincidem com os tipos estabelecidos. 

Então designam-se como “variantes” (211), mas um estudo mais aprofundado talvez 

revelasse como estádios de transição, aos quais, aliás, nada obsta que se chamem tipos. 

Adverte-se ainda que “tais inovações determinantes levam, em cada caso, à ‘duplicação’ de 

todo o tipo anterior, ou de uma parte essencial deste” (212). No entanto, quando se 

comparam, na presente pesquisa, as dimensões das duplicações, relativamente ao tipo de base, 

percebe-se que a mesma obedece a regras que não passam pela simples multiplicação do 

módulo e que só com um levantamento exaustivo se poderia aprofundar o assunto. Quer dizer, 

enquanto se verifica uma passagem, eventualmente directa, da casa elementar à casa torreada 

pela sobreposição de um piso e anexação de um módulo lateral, a mesma simplicidade já não 

se encontra presente nas fases seguintes, na passagem da torreada ao piso corrido. Fica 

também por esclarecer a quantas famílias vão correspondendo as sucessivas duplicações e 

qual a utilização dos pisos térreos, para os quais, as situações mais urbanas, em frente-rua, 

indiciam um eventual uso comercial ou de armazém, familiar ou não (Fig. II.3.2.h).  

 

Acresce que as povoações-alvo deste estudo, apresentam a particularidade de se poderem 

considerar aglomerados congelados (213). Não que tenham sofrido abandono, mas porque 

tanto a história do concelho de Cascais como a análise diacrónica dos mesmos, denotam um 

longo período de estagnação, de raíz económica, sem dúvida. Mas com profundas implicações  
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sociais e culturais, reflectindo-se na tipologia da edificação e na paralização prática do 

processo tipológico. Concretamente, coexistem, sobretudo no Zambujal, povoação mais 

afectada pelo congelamento que Tires (que se expandiu para um novo núcleo, na zona de vale, 

talvez nos séculos XVI-XVII), os vários tipos, da casa elementar (com exemplares que se 

julgam intactos) à de piso corrido (actualmente alterada), passando por situações que se 

interpretam como de transição de tipo. 

 

O quadro que se apresenta (Fig. II.3.2.h), de ensaio do processo tipológico, abrange exemplos 

sequenciais provenientes de várias povoações do interior do concelho de Cascais. Assume-se 

como esboço comparativo, no sentido de suscitar o interesse por um aprofundamento 

subsequente. 

Nesta aproximação, é possível afirmar desde já a relação dialéctica entre os vários tipos; o 

apontamento de constantes (nomeadamente a modulação dimensional por determinar, assim 

como tipologias de vãos, pormenores, compartimentação, etc); a sequência que dá origem às 

tipologias mais recentes a partir da matriz elementar, exactamente como descrito por Cannigia 

e Maffei; o papel, eventualmente central, como tipo maduro, da casa torreada; a 

possibilidade de interpretação das situações de transição e variantes dos tipos. 

Pode concluir-se que os aglomerados objecto desta pesquisa correspondem a uma tipologia de 

edificação cujo estudo pode ser aprofundado com base no modelo de processo tipológico 

proposto, cuja metodologia é preconizada por Cannigia e Maffei, no âmbito da escola italiana 

de Morfologia Urbana, tal como referido no capítulo introdutório do presente trabalho. 

 

3.3- Ensaio de análise cartográfica- aglomerados rurais- evolução morfológica 

 

 “O recinto foi contudo a obra-prima do homem, erguido contra a natureza com o fim de 

proteger um mundo ordenado e seguro de um exterior perigoso e incompreensível. A palavra 

‘jardim’ significa originariamente um lugar cintado, e na Idade Média imaginava-se o 

Paraíso como um jardim circundado de muralhas. Também o camponês, ao beneficiar e 

cultivar o campo, o separa da natureza” (214). 

 

- Análise do suporte físico- morfologia do terreno 

 

No presente contexto, entende-se por morfologia do terreno, a sua forma global, caracterizada 

pelas principais estruturas físicas que lhe servem de suporte (215), nomeadamente a  
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topografia e a hidrografia. A abordagem ecológica, mesmo pouco aprofundada, fornece 

informações importantes para a interpretação dos sítios e uso do solo. 

Insere-se a zona em causa na Unidade de Paisagem Norte da Área Metropolitana de Lisboa 

(216), sendo caracterizada “por vales estreitos, encaixados, de ribeiras curtas, fortemente 

torrenciais, que alternam com cabeços relativamente estreitos” (217). 

Não estando incluída nos Sistemas considerados no âmbito territorial da AML, a área 

delimitada partilha ainda assim, à escala respectiva, das características enunciadas: a ribeira 

das Marianas, na área em estudo, elemento físico estruturante relativamente ao processo 

histórico considerado de humanização da paisagem, não tem a mesma dimensão das ribeiras 

apontadas para a Zona Norte (Alcântara, Jamor, Barcarena, Vinhas) (218); apresenta um 

encaixe muito menos acentuado, mas afirma-se na sua relação com o relevo e nas implicações 

ecológicas das zonas convencionais de zona adjacente à linha de água, vertentes, escostas e 

cabeços, com a formação de vales e cabeceiras da bacia hidrográfica, constituindo o sistema 

húmido (zona adjacente à linha de água e ao longo desta) e os sistemas secos (nas vertentes e 

cabeços) (219). 

 Dadas as características de localização e declive, a zona adjacente à linha de água na porção 

de bacia hidrográfica em causa (220), mais aplanada e húmida, influenciada pela toalha 

freática, é considerada leito de cheia— também porque corresponde a menores declives (0 a 

5%), o que parece não ser impedimento à construção nas margens e à existência de obstruções 

várias ao longo do leito (221). 

Por outro lado, é “nestas zonas que se acumulam os materiais transportados das cotas mais 

altas, dando origem aos solos de aluvião que apresentam elevada aptidão para a produção 

de biomassa e alguma permeabilidade à água, dependendo do seu teor em argila” (222). 

Quando se conjugam outros factores (223), são estas áreas favoráveis à produção agrícola e 

desfavoráveis à edificação, pelas condições de humidade existentes e “pela 

impermeabilização que provoca” (224). 

Depois de definir as linhas gerais da Estrutura Ecológica Metropolitana, a qual se baseia na 

análise territorial efectuada, dando lugar à preservação e limitações de uso dos Sistemas 

Húmidos mais importantes, das áreas de solos com elevado valor ecológico e produtivo; das 

zonas declivosas e à manutenção das áreas onde se verifica a existência de vegetação 

climácica ou florestal, Manuela Raposo Magalhães acrescenta que “a complementaridade 

entre a Estrutura Ecológica fundamental e o património cultural e as redes de circulação 

motorizada ou não (peões, bicicletas, etc) é indispensável” (225). 
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O mosaico rural, “padrão resultante da humanização da paisagem natural com vista à 

produção de alimentos, à obtenção de materiais, ao abrigo e demais necessidades de quem 

nela trabalha” (226), reflexo de equilíbrio numa paisagem complexa, constituído por todas as 

marcas no território, da divisão da propriedade e uso do solo até ao habitat, feitas pelas 

comunidades rurais ao longo do tempo, tendo em conta as condições naturais, apresenta-se 

como um facto cultural. O mosaico rural constitui, assim, “parte da estrutura ecológica que, 

a um nível de maior detalhe contribui para assegurar a sustentabilidade da paisagem” e é 

portador de “informação que interessa interpretar e com a qual há muito que aprender” 

(227). 

 

O ensaio de análise da morfologia do terreno, na parcela de território que constitui a 

envolvente próxima e relacional das povoações em estudo (Fig. II.3.3.b), inclui os seguintes 

elementos: 

- Relativamente à topografia e relevo: curvas de nível equidistantes 5 metros; zonas de fundo 

de vale (linha de água principal), de encosta e cabeços, bem como marcação de linhas de festo 

e de talvegue ou linhas de água. Caracteriza-se assim um micro-relevo, que a esta escala se 

revela variado, mas integrado na vasta área de planalto de que faz parte. 

- Integrando estrutura, surgem ainda as marcações dos percursos, que se revelam de festo— o 

principal, correspondendo, eventualmente, a uma ocupação antrópica mais antiga (228) e de 

contra-festo, ligando em espinha às povoações situadas, maioritariamente, na meia encosta 

(229). 

- Aglomerados rurais e sua envolvente- aproximação à evolução morfológica 

 

O objecto desta análise, cartográfica e diacrónica, é constituído por dois aglomerados da área 

em estudo, Zambujal e Tires, escolhidos também em função da sua antiguidade— 

concretamente assinalada pela presença, no local e nas imediações, de vestígios 

arqueológicos. Pretende-se que a área abrangida possa dar conta da envolvente imediata do 

aglomerado, da sua funcionalidade, relações de proximidade e ligações ao exterior, bem como 

da evolução dos usos do solo e das transformações no tempo, utilizando o método 

comparativo, detectando, nomeadamente, continuidades, descontinuidades e constantes. 

Com esta experiência pretende-se avaliar uma hipótese de método de aproximação à análise 

detalhada do território, assumido como paisagem cultural. 

Esta análise tem como pressupostos, o conhecimento e a avaliação prévia dos aspectos 

sociais, económicos e culturais, constituintes de uma identidade, a da região saloia, em que a  



                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.3.3.a- Estrutura Ecológica Metropolitana. (Mapa IV.3). MAGALHÃES, Manuela Raposo – Complexidade da 
Paisagem Metropolitana. In TENEDÓRIO, José António (Dir.) – Atlas da Área Metropolitana de Lisboa. Lisboa: 
AML, 2003, p.75. 
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área a estudar se insere, conforme exposto nos capítulos precedentes, vistos numa perspectiva 

diacrónica. 

O objectivo é contribuir para a construção de um modelo teórico de análise, adaptado às 

circunstâncias particulares e comuns aos vários aglomerados do interior dos concelhos de 

Cascais e Oeiras, a partir da identificação de constantes verificadas pela pesquisa. 

A utilização da cartografia, sobretudo a antiga (de 1843 a 1914) e as escalas menores (1:25 

000), como instrumento da análise gráfica, revela-se condicionante dos elementos e critérios 

escolhidos para as interpretações gráficas, dadas as dificuldades decorrentes das diferenças de 

escalas e levantamentos e das formas próprias de representação em cada um. 

Análise e conclusões são completadas pelas informações bibliográficas e pelo conhecimento 

directo das realidades em causa. 

Neste ensaio, para utilizar o método comparativo, destacaram-se alguns elementos reunidos 

em quadros sinópticos, com critérios de análise tanto quanto possível uniformes para cada 

época da cartografia considerada. Foram agrupados da seguinte forma: 

- Uso do solo/ Actividades 

- Acessos/ ligações 

- Formas da expansão urbana 

  

- Zambujal- Aspectos da análise comparativa (Fig. II.3.3.c- Ensaio de Análise 

Cartográfica- Aglomerados Rurais. Evolução Morfológica. Folhas 1,2,3) 

 

- Uso do solo / Actividades 

a) Uso do solo / Actividade agrícola 

O recurso económico mais importante da região era a agricultura. De acordo com a aptidão do 

solo, a maior extensão da ocupação agrícola era a cultura arvense, de preferência trigo e 

também outras gramíneas— forragens para alimentação e trato dos animais, o que se manteve 

até aos anos de 1970-1980. 

 

b)- Uso do solo / outra actividade: 

 A exploração da pedra calcária, em pedreiras de superfície, constituiu outro recurso 

económico, localizado e temporário. Algumas pedreiras ainda eram identificáveis em finais 

dos anos de 1950. 

 

c)- Elementos significativos da ocupação do solo: 
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 A nora e outros poços junto à ribeira indiciam uma exploração de regadio, eventualmente 

intensiva. A proliferação de poços (ou furos artesianos?) e aeromotores (associados a poços) 

foi interpretada como indicando ocupações de parcelas com culturas de regadio, embora não 

fosse possível delimitá-las. No entanto, pela observação de vestígios, a sua dimensão era 

familiar e a finalidade seria preferentemente de auto-subsistência. Indicia um tipo diferente de 

actividade agrícola, levada talvez a cabo já por migrantes suburbanos. 

 

d)- Cultura extensiva / sequeiro: 

A cultura de sequeiro— cereais e outras gramíneas, foi-se tornando cada vez mais escassa e 

acabou nos anos de 1970, verificando-se como último recurso a cultura de forragens, 

enquanto ainda subsistia alguma criação de animais. Não foi possível determinar a incidência 

de outras culturas que fizeram época, como o milho de sequeiro, a fava e outras leguminosas. 

 

e)- Cultura intensiva / hortícola / regadio: 

A cultura de regadio— produtos hortícolas e eventualmente algumas árvores de fruto— 

verificava-se na zona de vale, junto à ribeira, onde os solos aluvionares seriam propícios. 

Considerou-se a continuidade desta actividade, mesmo não se encontrando explícita nos 

mapas. As parcelas de regadio através de poços foram também incluídas. 

 

f)- Uso florestal: 

De assinalar a existência de matos, embora não surjam assinalados na maioria dos mapas. Os 

terrenos incultos correspondiam a áreas pouco propícias ao cultivo— declives e pedreiras, 

mas o mato era essencial ao modo de vida rural— providenciava combustível e forros de 

pavimentos para currais. Também serviam de pastagens a rebanhos. 

 

g)- Arborização: 

Os olivais só são assinalados até 1914. No entanto, a existência de zambujeiros, um arbusto 

congénere da oliveira, ainda hoje abunda e terá dado origem aos topónimos Zambujal e 

Zambujeiro. 

 

- Acessos / ligações 

h)- Acessos funcionais internos: 

Consideraram-se acessos funcionais internos da própria estrutura urbana, os que serviam a 

comunidade e não eram geradores de relações exteriores. Enquadram-se no regime de auto-
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subsistência e configuram um certo fechamento. Destacam-se os que conduziam ao moinho, à 

fonte, deslocada da povoação e à azenha, sendo que esta teria um raio de influência maior. 

Verifica-se que estes caminhos evoluem rapidamente: o moinho deixou de funcionar, 

provavelmente logo nas primeiras décadas de 1900, mas o caminho manteve o seu traçado, 

que reaparece em mapas posteriores. A vereda que conduzia à fonte, manteve-se até ser 

substituída por um caminho, mais tarde estrada pavimentada, construída sobre aterro— e 

sobre a fonte inicial, entretanto transferida para poente. 

Quanto à azenha, só aparece assinalada no mapa de 1843-1846. A toponímia do local— Terra 

da Azenha— e parte dos muros laterais da caleira, são os únicos vestígios da sua existência. 

 

i)- Acessos / ligações exteriores / Estruturais: 

Os acessos e ligações exteriores considerados estruturais, têm a ver com relações funcionais 

que podem ter estado na origem do próprio aglomerado. Neste caso, destacam-se: a ligação de 

fim de linha com S. Domingos de Rana e a ligação com Caparide.  

 

j) Acessos / ligações exteriores / Conjunturais: 

As ligações designadas conjunturais, são quase sempre indirectas e por caminhos dificilmente 

transitáveis. Têm a ver com relações fracas entre as povoações. De início inexistente, a 

ligação a Rana passa a ser feita pelo prolongamento do caminho da fonte e por entroncamento 

no caminho romano que unia S. Domingos à aldeia de Rana (da qual seria subsidiária, pelo 

menos até ao século XVI, uma vez que a igreja lhe pertencia). Circular directamente para 

Tires não era importante, já que o acesso se vai manter indefinido até 1999. Haveria 

inclusivamente alguma rivalidade entre as duas povoações? 

 

- Formas da expansão urbana 

l)- Construções isoladas: 

A expansão urbana que se faz através da implantação de edificações isoladas, longe dos 

centros, depois, geralmente, serve de elemento aglutinador de outras e acaba por constituir um 

núcleo de construções clandestinas. Acontece aqui sobretudo na segunda metade de 1950, 

quando aumenta o número de migrantes. 

 

m)- Construções ao longo das vias: 

No movimento de expansão das povoações, verifica-se a tendência para a implantação das 
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casas ao longo de vias mais importantes. Aconteceu aqui, em pequeno grau, junto à estrada 

para Caparide. 

 

n)- Urbanização de parcelas isoladas: 

O loteamento e ocupação clandestinos de parcelas rurais isoladas do perímetro da povoação 

foram também indutores de urbanizações contíguas, tanto em expansão para fora da malha 

urbana como na ocupação dos espaços intersticiais. 

 

o)- Urbanização de parcelas contíguas ao perímetro urbano: 

O crescimento da povoação faz-se também pela ocupação das parcelas mais próximas do 

centro, o que se deu sistematicamente a partir de 1958. 

 

 p)- Ocupação de espaços intersticiais: 

A ocupação de espaços intermédios entre o núcleo antigo e as implantações isoladas dá-se 

progressivamente até fechar a malha urbana, no caso de expansão continuada, como é o caso. 

Actualmente, no centro urbano, verifica-se o abandono de muitas construções e habitações, 

eventualmente na expectativa da demolição, autorizada ou não e das mais valias decorrentes 

da valorização fundiária. 

 

- Mosaico cadastral - a persistência da matriz geométrica 

 

A planta cadastral de 1944 serviu de base à confrontação directa da geometria da estrutura 

fundiária com a topografia. A análise gráfica revela que aquela se compõe, na sua maior parte, 

de duas figuras geométricas: a tira alongada e o polígono mais proporcionado. 

Não é possível, no presente contexto, determinar a evolução da propriedade, mas pode 

deduzir-se, de acordo com Max Derruau (230), que se trataria, no início, de campos abertos 

(cultura cerealífera), confinantes com a povoação, tal como se verifica com as tiras. A sua 

divisão sucessiva pode dever-se a operações de partilhas, as quais, por uma questão de 

equidade, se fez sempre no sentido da maior dimensão, mantendo assim, ao longo de muitas 

gerações, o mesmo padrão. 

O confronto com a topografia do terreno sugere a tendência para que as tiras se disponham 

perpendicularmente às curvas de nível, criando situações de ocupação de encosta sujeitas a 

maiores perdas por erosão (231). 
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Quanto aos outros polígonos, localizam-se, de preferência, nas áreas de regadio, na área de 

vale, na zona adjacente à linha de água e no interior da própria povoação, reforçando assim a 

íntima ligação à terra do modo de vida das populações. 

A expansão urbana contemporânea— clandestina até 1997— faz-se reproduzindo o mesmo 

padrão, uma vez que as urbanizações incidem normalmente sobre cada uma das antigas 

parcelas agrícolas. 

 
- Tires- Aspectos da análise comparativa (Fig. II.3.3.d- Ensaio de Análise Cartográfica- 
Aglomerados Rurais. Evolução Morfológica. Folhas 1,2,3,4) 
  
- Uso do solo / Actividades 

a) Uso do solo / Actividade agrícola 

Tal como foi referido para o Zambujal, o recurso económico mais importante da região era a 

agricultura, embora Tires tenha demonstrado, ao longo da sua história, aptidões e recursos 

mais variados. De acordo com a aptidão do solo, a maior extensão da ocupação agrícola era a 

cultura arvense, de preferência trigo e também outras gramíneas— forragens para 

alimentação e trato dos animais, o que se manteve até aos anos de 1970-1980. 

 

b)- Uso do solo / outra actividade: 

A exploração da pedra calcárea, em pedreiras de superfície, constituiu, até 1940-1950, um 

recurso económico de salientar, confirmando a cartografia as referências históricas às 

pedreiras de Tires, sobretudo as das Coveiras, no caminho para S. Domingos de Rana. A 

importância das pedreiras ficou também assinalada pela formação de um grupo profissional— 

o dos canteiros de Tires (232). 

De assinalar, a existência de uma fábrica, ou oficina de tinturaria e estamparia em tecidos, que 

terá laborado ainda durante o século XX (233). 

 

c)- Elementos significativos da ocupação do solo: 

O número crescente de poços, fontes e tanques, a partir de 1930, indicia uma exploração de 

regadio, eventualmente intensiva, praticada por certo na zona adjacente à linha de água, 

sobretudo a poente (onde ainda há vestígios), mas também alguma expansão demográfica e 

urbana.  

 

d)- Cultura extensiva / sequeiro: 

Tires revela-se, na sua história, um aglomerado com tendências mais urbanas. 
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No entanto, persistiram, no interior habitado, tanto as áreas de cultivo como os currais de 

animais, vacas, ovinos e caprinos, até 1970-1980. A cultura de sequeiro— cereais e outras 

gramíneas, foi-se tornando cada vez mais escassa e acabou pela mesma altura, verificando-se 

como último recurso a cultura de forragens, enquanto ainda subsistia alguma criação de 

animais. Não foi, também aqui, possível determinar a incidência de outras culturas que 

fizeram época, como o milho de sequeiro, a fava e outras leguminosas. 

 

e)- Cultura intensiva / hortícola / regadio: 

A cultura de regadio— produtos hortícolas e eventualmente algumas árvores de fruto— 

verificava-se na zona de vale, junto à ribeira, onde os solos aluvionares seriam propícios. 

Considerou-se a continuidade desta actividade, mesmo não se encontrando explícita nos 

mapas. As parcelas de regadio através de poços foram também consideradas. A casa rural 

associada à antiga fábrica, que constituía uma pequena unidade do tipo das quintas de recreio, 

tem uma área murada, onde se encontra assinalado um jardim formal, incluindo, por certo, 

também uma horta, de acordo com o modelo praticado na zona. Existe ainda um pequeno 

aglomerado, fora do perímetro urbano, com o nome de Regueira, o que sugere uma área 

propícia ao cultivo de regadio, nas imediações da povoação. 

 

f)- Uso florestal: 

Tal como no Zambujal, é de assinalar a existência certa de matos, embora não surjam 

assinalados na maioria dos mapas. Os terrenos incultos correspondiam a áreas pouco propícias 

ao cultivo— declives e pedreiras, mas o mato era essencial ao modo de vida rural— 

providenciava combustível e forros de pavimentos para currais. As pastagens de rebanhos 

também se faziam nesses terrenos. 

 

g)- Arborização: 

A arborização é incerta, bem como a sua tipologia, mesmo relativamente ao olival indicado 

até 1914. A que passava por ser a única zona arborizada, assinalada a propósito da vida 

comunitária (o campo do piquenique anual) (234), situava-se fora dos limites da povoação e 

deixou de existir nos anos de 1960. A indicação de arborização no mapa de 1930 não parece 

fiável, porque não tem antecedentes nem continuidade. 

 

- Acessos / ligações 

h)- Acessos funcionais internos: 
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Consideraram-se acessos funcionais internos da própria estrutura urbana, os que serviam a 

comunidade e não eram geradores de relações exteriores. Enquadram-se no regime de auto-

subsistência e configuram um certo fechamento. Destacam-se os que conduziam ao moinho e 

às pedreiras das Coveiras e outras. Verifica-se que estes caminhos evoluem rapidamente: o 

moinho deixou de funcionar, tal como o do Zambujal, provavelmente logo nas primeiras 

décadas de 1900. O caminho desaparece, embora se mantenha sempre o que segue o traçado 

romano. Todos os outros caminhos periféricos passam a servir a ligação com as urbanizações 

progressivas. 

 

i)- Acessos / ligações exteriores / Estruturais: 

Os acessos e ligações exteriores considerados estruturais, têm a ver com relações funcionais 

que podem ter estado na origem do próprio aglomerado.  

Neste caso devem assinalar-se as ligações-percursos entre focos urbanos importantes na época 

romana, Caparide-Talaíde pela Abóboda e Conceição da Abóboda, coincidentes com a malha 

de centuriação. A posição da villa era estratégica em relação a este percurso. 

É também estrutural a ligação ao percurso principal S. Domingos de Rana-Sintra, bem como a 

ligação a Manique, como parte de uma rede que, tanto pode ter origem na Idade Média, como 

resultar, pelo menos em parte, da recuperação de percursos pré-romanos. 

De assinalar a tendência para os percursos novos se irem sempre somando aos existentes, 

sendo que a cartografia do século XIX apresenta já uma rede complexa, sem indicação de 

hierarquia de caminhos, com a possibilidade de escolha de itinerários que, no caso de Tires, se 

traduz ao longo do tempo pela existência e multiplicação de percursos alternativos para os 

mesmos destinos. 

 

j) Acessos / ligações exteriores / Conjunturais: 

De assinalar a tendência para os percursos novos se irem sempre somando aos existentes, 

sendo que a cartografia do século XIX apresenta já uma rede complexa, sem indicação de 

hierarquia de caminhos, com a possibilidade de escolha de itinerários que, no caso de Tires se 

traduz ao longo do tempo pela existência e multiplicação de percursos alternativos para os 

mesmos destinos. O desenvolvimento de Tires, tem provavelmente a ver com esta nodalidade. 

A ligação a S. Domingos de Rana pelo caminho das Coveiras (pedreiras) poderia ter também 

relação com o acesso à azenha, a meio caminho. Com o Zambujal parecia não haver qualquer 

tipo de relação, como ficou assinalado. 
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Uma ligação existente no século XIX à Torre da Aguilha perdeu-se logo na época seguinte, 

provavelmente por desinteresse do percurso, que atravessava o caminho S. Domingos de 

Rana-Sintra e ligava directamente à quinta.  

 

- Formas da expansão urbana 

l)- Construções isoladas: 

Tires desenvolveu-se, num primeiro momento, eventualmente, nas imediações da villa 

romana em decadência, portanto na parte alta; num segundo momento, entre o século XVI e 

XVII, um novo núcleo ter-se-á formado na zona baixa, junto às linhas de água e extensão de 

lajedo contínuo (embora já pudesse existir, ou ter existido, um assentamento humano no 

local). A construção de uma capela e a disposição do aglomerado no mapa mais antigo, são 

disso prova. Pela comparação cartográfica, parece não ter havido recurso assinalável a 

construções isoladas, mantendo-se uma grande coesão do aglomerado, até ao surto da 

urbanização. 

 

m)- Construções ao longo das vias: 

No movimento de expansão das povoações, verifica-se a tendência para a implantação das 

casas ao longo de vias mais importantes. Aconteceu e ainda se mantêm muitas construções 

(de casas térreas) junto à designada estrada principal, que constituiu um trajecto de expansão 

da zona baixa para norte. Posteriormente, a partir de 1960, é sobretudo ao longo de vias 

principais e secundárias que surgem os loteamentos e as construções clandestinas, 

aproveitando a existência ou possibilidade de extensão de infraestruturas. 

 

n)- Urbanização de parcelas isoladas: 

A expansão de Tires fez-se muito a partir do próprio núcleo, com pouco recurso a construções 

isoladas, verificando-se a coexistência (em sincronia), dos vários tipos de urbanização. 

 

o)- Urbanização de parcelas contíguas ao perímetro urbano: 

Entre 1966 e 1975-80 a área urbanizada aumentou extraordinariamente, com as implantações 

clandestinas, na sequência também dos fenómenos decorrentes da revolução de Abril de 1974. 

As parcelas urbanizadas seguem a geometria da planta do cadastro rústico. 

 

 p)- Ocupação de espaços intersticiais: 

Os espaços intersticiais iniciaram o fecho a norte e a tendência é para prosseguir, embora se 



Território e Identidade: Aspectos morfológicos da construção do território e a Identidade Cultural Saloia 
 

463 

verifique actualmente o fenómeno da obsolescência do centro, principalmente o núcleo mais 

antigo, com construções em ruínas ou mau estado de conservação, ocupadas por várias 

famílias com maiores dificuldades. Existem ainda parcelas rurais (patentes na planta de 

cadastro) que só foram abandonadas recentemente.  

 

- Mosaico cadastral- a persistência da matriz geométrica 

 

Propõe-se para Tires (nome que até poderá derivar de tiras), o mesmo modelo considerado 

para o Zambujal, quanto à confrontação entre a topografia e o mosaico cadastral, bem como 

as considerações acerca da origem e transformação da propriedade. 

A expansão urbana contemporânea— clandestina até 1997— faz-se reproduzindo o mesmo 

padrão, uma vez que as urbanizações incidem normalmente sobre cada uma das antigas 

parcelas agrícolas. 

 
- Conclusões 

 

Embora as duas povoações, Zambujal e Tires, apresentem algumas diferenças, distinguindo-se 

Tires por uma continuidade de dinamismo urbano, assinalam-se aspectos comuns e 

particulares que podem contribuir para a construção de um quadro de caracterização mais 

alargada e de um modelo de análise do território do interior dos concelhos de Cascais e 

Oeiras. 

 - A posição topográfica- a importância da água 

Pela situação relativa dos aglomerados, reconhece-se a posição estratégica em relação à 

Ribeira das Marianas e seus afluentes, bem como a implantação de meia encosta dos núcleos 

mais antigos. Fontes, poços, noras, tanques, azenha, aeromotores, vão sendo assinalados como 

elementos importantes, marcando a existência de água como condição necessária aos 

assentamentos humanos. Elementos não indicados são os chafarizes que, durante as décadas 

de 1940-1950 precederam a instalação da rede pública de água canalizada.  

- As preexistências  

Entre outras preexistências históricas, o traçado do caminho da centuriação romana 

permanece como traçado ou como caminho ainda utilizado; o local da villa romana em Tires 

está identificado pela arqueologia; os silos medievais do Zambujal foram reconhecidos, sem 

investigação do espólio, antes que uma projecção de betão os ocultasse. Todos estes vestígios 
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conhecidos atestam, senão uma continuidade do respectivo povoamento, pelo menos 

ocupações importantes pontuais.  

- O vínculo à agricultura – verificação de um modelo- continuidades  

Este vínculo antigo à agricultura, próprio do carácter saloio, é confirmado pelo uso do solo, 

com as culturas cerealíferas, pela escassez de árvores, mas sobretudo pela confirmação do 

modelo de povoamento proposto, com a povoação confinada pelos limites dos campos. 

Podendo não ser relevante, verifica-se, no entanto, que Tires não vai expandir-se para os 

terrenos das searas, mas para a zona de vale, parcialmente ocupada por uma laje calcárea 

superficial contínua, ocupando ainda assim a margem fértil da ribeira. Mesmo que algumas 

culturas tenham variado com as épocas e a própria criação de gado tenha incidido sobre 

espécies diferentes, a continuidade que aqui se verifica tem a ver com a cultura de cereais. 

- A diversificação das actividades como factor de desenvolvimento 

Uma maior diversificação de actividades teve como resultado, para Tires, face ao imobilismo 

do Zambujal, uma maior facilidade de adaptação e desenvolvimento. Terão contribuído o 

pequeno foco industrial e de comércio/serviços (235) e a extracção da pedra, a que se seguiu 

uma tradição de mão-de-obra e a implantação de serrações mecânicas de pedra nos arredores. 

- A influência dos percursos 

A situação de nó de Tires, no cruzamento de percursos tradicional e localmente importantes, 

opõe-se à do Zambujal, no fim de linha da ligação em espinha à ligação S. Domingos de 

Rana-Sintra. As ligações assinaláveis são sobretudo internas, configurando isolamento e auto-

suficiência, a qual também era marcada pela existência do moinho. Situação que se verificava 

na maior parte das povoações do aro considerado, tendo-se observado o mesmo para outras, 

como Manique, Alcabideche e Albarraque. As povoações que se revelam como polos são S. 

Domingos de Rana, Caparide e talvez Abóboda- Trajouce (também um nó em relação a 

Sintra), já que Talaíde, em fim de linha, no limite da freguesia, não manteve a polaridade que 

terá tido na época romana. 

- A falta de um centro 

Nem o Zambujal, nem o núcleo antigo de Tires contêm qualquer sinal de centralidade urbana, 

de espaço ou edifício diferenciado, que marcasse um núcleo, possível foco de vida 

comunitária.  

- A expansão urbana vem pela mão dos clandestinos  

Só pela análise cartográfica se chega à conclusão de que a expansão urbana, em ambos os 

casos, se dá  a partir  de 1960,  constituindo  um  boom  nas  décadas  de 1970-1980,  o  que  
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acontece quase exclusivamente no quadro da construção clandestina, uma vez que algumas 

urbanizações foram autorizadas dentro do perímetro das povoações. 

- A expansão urbana anula os núcleos 

Esta expansão aconteceu sobretudo fora dos centros, cuja tipologia de edificação tradicional, 

ou foi alterada ou demolida, estando o que restou, muitas vezes abandonado ou degradado, 

senão em ruínas. Houve, no caso de Tires, uma deslocação do centro para o núcleo mais 

recente (século XVI- XVII) e que se manteve. O edifício de grande dimensão, construído no 

coração do Zambujal, que inclui habitação, alguns serviços privados e comércio, cria apenas 

uma descontinuidade grave no conjunto do existente. Esta construção e todas as que têm 

surgido são apenas exemplos negativos: percebe-se o que não se deve fazer, para além de 

violarem impunemente o preceituado (mesmo que de forma dúbia) no PDM de Cascais. 

A situação no núcleo mais antigo de Tires é quase caricata, porque durante os anos de 1960 

surgiram construções, eventualmente clandestinas, nos planos marginais dos logradouros 

(pátios agrícolas), que deixaram as habitações principais nas traseiras. Outras foram rodeadas 

de construções adicionais e hoje é difícil discernir alguns intrincados de construções. 

- Um mosaico cadastral que se mantém 

O mosaico cadastral mantém-se apenas nos traçados das urbanizações, sobretudo as 

clandestinas, que seguiram os limites das propriedades e os respectivos acessos.  

 

3.4- Ensaio de análise cartográfica- aglomerados rurais - Zambujal e Tires. 

 Morfologia e Arquitectura (Fig. II.3.4.a; Fig. II.3.4.d) 

 

O ensaio de análise que se apresenta utiliza as mesmas bases cartográficas adoptadas ao longo 

do trabalho. 

Surgiram dificuldades na comparação de plantas de épocas diferentes, levada a efeito para 

detectar a permanência de elementos que se pretendiam assinalar na planta mais recente. 

Ainda assim destacam-se: construções, tal como existiam no século XIX; subsistência de 

implantações antigas em edifícios mais recentes; muros e marcações de limites de 

propriedades, para além de caminhos internos e da configuração de alguns espaços comuns ou 

indiferenciados. 

 

Não há dúvida que qualquer das povoações corresponde à descrição do assentamento rural no 

qual não haveria de início delimitação de espaços privados, logradouros, em muitas das 

construções, decorrente de uma época, não suficientemente documentada, em que a terra 
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pertencia a um grande proprietário e a área confinada pelo povoado seria de utilização comum 

(o que não é o mesmo que comunitário). Esta situação de indiferenciação quanto à 

propriedade é que teria permitido uma apropriação progressiva dos espaços circundantes da 

casa, formando então, os lotes, mas sem as características que permitam apelidar o conjunto 

de tecido urbano.  

 

Ainda assim é com as categorias de espaço urbano que se traça o quadro seguinte. 

 Uma evolução a assinalar prende-se com o facto de, pontualmente e sem continuidade, ser 

possível identificar o trajecto-matriz, tal como definido por Cannigia e Maffei, com a 

implantação de edifícios em pequenas bandas, formando frente-rua. No Zambujal, verifica-se 

ainda um traçado incipiente de trajectos de implantação, que vêm a ser desenvolvidos pela 

urbanização clandestina, portanto sem a necessária densificação. 

 

3.4.1-Categorias de espaços e tipologias: análise e conclusões 

 

- Relação dialéctica entre espaços públicos, semi-públicos e privados 

 

Na presença de um pseudo-tecido, ou tecido urbano incipiente, quando se tratam as categorias 

de espaços públicos, semi-públicos e privados, verifica-se, por comparação diacrónica, que há 

tendência para uma especialização, com a seguinte gradação: 

 

- De acordo com a cartografia do século XIX, numa fase inicial (pode ter havido outras 

anteriores que só poderão ser presumidas), coexistiam construções com as respectivas áreas 

de logradouro, identificáveis como lotes e construções isoladas, sem áreas de terreno 

anexadas, dispostas de forma pouco estruturada (embora actualmente se possam identificar 

algumas construções mais antigas na referida definição da frente-rua). 

Nestas condições, pode considerar-se que não existia espaço público propriamente dito e que 

os espaços privados poderiam não estar completamente consolidados. 

- A esta indiferenciação, vai suceder-se uma progressiva especialização: o espaço-canal mais 

frequentado, mais percorrido, vai definir-se como rua, uma vez delimitado pelos obsctáculos 

lineares constituídos por muros-limite das propriedades privadas, as quais se vão 

consolidando também pela apropriação dos espaços indiferenciados envolventes. Na sua 

maior extensão e excepto quando os limites são as frentes de construções, ruas e largos têm  

 



                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

II.3.3.e- Tires e Zambujal- As paisagens perdidas. 1- Tires. Vista parcial em 1973. Foto César 
Guilherme Cardoso. In TEIXEIRA, Carlos Andrade; CARDOSO, Guilherme; MIRANDA, Jorge- 
Registo Fotográfico da Freguesia de São Domingos de Rana e Alguns Apontamentos Histórico-
Administrativos. São Domingos de Rana: Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, 2003, 
p.225.  2- Panorâmica do Zambujal (obtida do Bairro Novo). In  TEIXEIRA, Carlos Andrade; 
CARDOSO, Guilherme; MIRANDA, Jorge- Registo Fotográfico da Freguesia de São Domingos 
de Rana e Alguns Apontamentos Histórico-Administrativos. São Domingos de Rana: Junta de 
Freguesia de São Domingos de Rana, 2003, p.284.   
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3 

II.3.4.b- Tires: do quotidiano à devoção. 1- Grupo de habitantes e trabalhadores de fora (empreitada de 
infraestruturas eléctricas), Tires (ca. 1951). 2- Canteiros das famosas pedreiras das Coveiras (ca. 1945).  In 
SABIDO, José Luís Tomé- Tires quando eu era pequenino. 1ª Ed., Cascais: Associação Cultural de Cascais; S. 
Domingos de Rana: Junta de Freguesia de S. Domingos de Rana, 2005, p.110; p.112. 3- Procissão em 1964- 
trajecto entre a parte alta e baixa de Tires. Foto M.Carvalhos. In TEIXEIRA, Carlos Andrade; CARDOSO, 
Guilherme; MIRANDA, Jorge- Registo Fotográfico da Freguesia de São Domingos de Rana e Alguns 
Apontamentos Histórico-Administrativos. São Domingos de Rana: Junta de Freguesia de São Domingos de 
Rana, 2003, p.225. 

1 

2 
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2 

II.3.4.c- Tires e a vida comunitária: cenas das festas da colectividade,  1952 ou 1953. O piquenique e 
baile, acabaram em 1964, quando a única zona arborizada de Tires foi urbanizada. 1- Alvorada de foguetes 
anuncia o dia da festa, no primeiro domingo de Setembro. 2- As crianças mais necessitadas, já vestidas a rigor 
(com  o vestuário oferecido) preparam-se para se dirigirem ao local do piquenique. 3- Aspecto geral da mesa 
após o almoço, na hora dos discursos. 4- Foto do grupo antes do bailarico. (Fotos de autor desconhecido, 
cedidas pelo Sr. João Cândido. As mesmas encontravam-se expostas na barbearia do Sr. Gervásio, no centro 
de Tires, até finais de 1970).  

3 

4 

1 
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um traçado irregular, por vezes arredondado nas esquinas, moldados os limites entre público e 

privado pela circulação exterior a este. 

- Com a densificação de muitos lotes (de carácter rural, já que correspondiam, na maior parte, 

aos pátios das casas com seus anexos, sendo alguns, na última fase, vacarias), feita através da 

transformação dos anexos em habitação, pela construção adossada à antiga, etc, 

multiplicaram-se os espaços semi-públicos, para darem serventia a vizinhos, em becos e nos 

pátios, para além das pequenas travessas existentes.  

- Não se pode considerar um nível de consistência edificada, densidade e estruturação urbana 

que permitam falar em quarteirões. 

- Os espaços comuns parecem ser aqueles que sobraram das sucessivas apropriações; são 

vestígios de um passado distante, espaços residuais da indiferenciação inicial. Talvez se 

identifiquem alguns, hoje, com as áreas ocupadas por colectividades, eventualmente como 

resquício de uma memória colectiva, com raízes longínquas, de vida e espaços comunitários? 

 

- Tipologia da Edificação 

 

As tipologias identificadas correspondem à estruturação tipológica proposta no quadro do 

ensaio do processo tipológico e incluem tipos de transição, podendo vir a permitir, mediante 

levantamentos exaustivos, a determinção de um processo tipológico próprio, contando com a 

vantagem de ambos os aglomerados se apresentarem congelados, representando uma 

oportunidade para o estudo completo de um processo tipológico-modelo para a região saloia e 

talvez aplicável a investigações no âmbito  da Morfologia Urbana— também porque foi talvez 

assim que nasceram e depois se desenvolveram muitas cidades do passado. 

 

II.3.5- Conclusões 

 

Num quadro de definições específicas dos assuntos tratados neste sub-capítulo e no confronto 

que se estabelece entre os conceitos de popular, erudito e vernáculo, é importante relevar o 

carácter de permanência, de fixação de constantes, inerente ao conceito de popular, num 

mesmo arco temporal e por oposição à tendência inovadora da posição erudita, bem como a 

correlação estreita que o popular mantém com as condições naturais da região, do território, a 

que se encontra intimamente ligado. Quer dizer, enquanto a erudição é diatópica e sincrónica, 

é próprio do popular e também do vernáculo, manterem as mesmas expressões e conteúdos 
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culturais relacionados com uma área territorial fixa, de implantação, ao longo do tempo (de 

forma diacrónica). 

O território saloio revela-se, ao longo da sua história e também no que se refere à relação 

entre popular, erudito e vernacular, como uma área de sínteses originais, das quais podem ter 

resultado formas de arquitectura doméstica, tipologias próprias, que transcendem épocas, 

estilos e situações socioeconómicas. De referir a importãncia da influência do saber fazer, dos 

processos construtivos tradicionais, da consciência espontânea presente nos construtores, no 

sentido da produção de tipos apropriados, expressão de uma cultura, fosse na chamada 

arquitectura popular ou nos palácios e construções senhoriais, arquitectura erudita (mas chã, 

talvez em parte por via dessa influência de quem construiu).  

Quanto à relação que se pode estabelecer entre urbano e rural, a complexidade presente na 

evolução dos assentamentos humanos e nos fenómenos correlativos, sobretudo os que 

decorrem da expansão actual, urbana e suburbana, incluindo o acesso generalizado às 

infraestruturas básicas e de comunicações, já não permite estabelecer uma dualidade simples, 

por oposição urbano-rural, cidade-campo, mas de preferência considerar a tensão que entre 

eles se possa estabelecer num determinado período. Neste sentido, a obra A Arquitectura 

popular em Portugal, configura um testemunho inestimável de um país rural que já não 

existe na prática e na inteireza dos seus elementos. 

 

O processo tipológico é definido como o conjunto de etapas tipológicas interligadas pelas 

determinantes históricas e culturais que levam das construções elementares às mais 

complexas, por um processo de derivação, cujas regras ou ordem é possível estabelecer, nas 

suas variações diacrónicas e diatópicas. Neste processo, para o qual se parte dos dados actuais 

e do conhecimento dos tipos mais antigos, deve ter-se em conta que cada organismo contém 

outros de menor escala e por seu lado está contido num organismo maior. 

Parte-se do pressuposto de que, a um caos aparente, subjaz um sistema de relações, regrado e 

orgânico, uma estrutura. 

A uma proposta dos autores considerados, Cannigia e Maffei, de percurso metodológico que 

se inicia na experiência existencial do espaço mínimo para chegar ao território, passando 

pelas escalas intermédias das aglomerações urbanas, contrapõe-se um percurso inverso, que se 

iniciou na construção do território, já como expressão de cultura e vai até ao aglomerado 

rural, incluindo a consideração prévia da arquitectura como parte integrante de um modo de 

vida. 
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Os aspectos etnográficos da habitação (no capítulo II.1.3) já tinham fornecido elementos 

importantes, existenciais, sobre a matriz elementar, definida pelo espaço mínimo construído, 

primeiro indiferenciado, onde se desenvolvem todas as actividades familiares, o qual depois é 

compartimentado e duplicado sucessivamente, num processo de especialização que se inicia 

com a criação do compartimento destinado a dormir (o quarto saloio, divisão importante da 

casa). 

Metodologicamente, parte-se dos organismos existentes, para deduzir o tipo inicial, a matriz 

elementar, uma vez que esta, por definição, estará contida (em componentes implícitas nas 

estruturas dos edifícios) em todas as fases por que passou o processo tipológico, na sequência 

temporal e culturalmente determinada, até ao presente do observador. 

 

Em relação ao modelo teórico proposto, com origem na Geografia Humana, de interpretação 

do povoamento do interior do concelho, conclui-se que o mesmo se revela uma referência que 

contribui para uma aproximação às origens e motivos da morfologia concentrada ou 

aglomerada que se observa.  

Nomeadamente, admite-se que a morfologia dos aglomerados, que confinam com campos de 

cultura cerealífera, cujo mosaico cadastral preferentemente em tiras ou fitas, pode ter 

resultado da existência inicial de campos abertos. Estes são característicos, por um lado, de 

terrenos calcários (onde também não abunda a água, captada em profundidade) e propícios ao 

cultivo e produção de cereais, como é o caso e, por outro, de um regime de propriedade 

favorável às grandes extensões, tal como a História aponta como possibilidade para o 

território em causa, pelo menos sempre que havia lugar a redistribuições de terras. 

A conformação ou construção do território aparece como resultante de factores naturais e 

assinala claramente uma continuidade histórica importante, na matriz de uso do solo e 

produções (nas quais se incluem a criação de animais), que se mantém desde a pré-história e 

corresponde ao modelo teórico escolhido, assim como o processo e motivos pelos quais pode 

ter evoluído a divisão da propriedade, bem como a sua forma preferencial em tiras alongadas. 

 

Nas conjecturas sobre as origens da morfologia dos aglomerados do interior e face às raízes 

(também) muçulmanas comprovadas, dos saloios, somos levados a considerar as respectivas 

influências, procurando, nas características dos assentamentos muçulmanos, por comparação, 

elementos comuns que possam justificar uma aproximação. 

O que se deduz dessa comparação não é conclusivo.  
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Se é certo que a situação dos aglomerados, em encosta, perto de linhas de água e fontes, 

corresponde ao modelo de implantação preferida pelos muçulmanos para fundar povoações, 

também é verdade que essas mesmas exigências já se tinham detectado nos assentamentos 

pré-históricos, sendo possível então que algumas povoações já existissem e fossem apenas 

sendo desenvolvidas pelos sucessivos ocupantes, sendo de assinalar esta importante 

continuidade na construção do território. 

O padrão morfológico observado no centro dos aglomerados em causa e em muitos outros da 

região saloia, que faz circular o trajecto principal à volta de um núcleo, muitas vezes mais 

elevado e o arredondamento do perímetro de lotes, como se fossem ilhas, não resultam 

necessariamente de uma influência exclusiva muçulmana, mas podem ter origem na própria 

evolução do aglomerado, com a apropriação de espaços indiferenciados iniciais (suposição 

que é compatível com o regime da grande propriedade). 

Em relação à cidade muçulmana, por um lado, surge-nos uma imagem ambígua e falsamente 

caótica: é que afinal, becos, travessas, variações de largura e de ângulo das ruas, construções 

em ponte, adições, enfim, tudo o que parece aleatório, é fruto da aplicação de regras de uma 

estrita normativa, perfeitamente consignada pelo sistema político-religioso. Por outro lado, as 

descrições da cidade medieval, herdeira da muçulmana, remetem para uma urbanidade sem 

suporte de infraestruturas de qualquer índole, que faz prevalecer o caos sobretudo da 

utilização desregrada dos espaços públicos, num paroxismo de ocupações irregulares, de lixo 

e imundície...  

Não se pode dizer que se encontre na cidade muçulmana um modelo completo de 

interpretação das realidades em estudo. No entanto, alguns elementos se podem destacar, 

porque poderão ter origem numa influência que não é tanto material quanto de mentalidade. 

Por exemplo, os muros altos que reservam às vistas os pátios e logradouros, comuns a muitas 

povoações do interior (e que também se encontra no centro das vilas, como Oeiras), criando 

um ambiente intimista e individualizado, coaduna-se com a maneira de ser muçulmana, 

embora o legado não inclua a tipologia da casa-pátio, tal como a vamos encontrar por toda a 

parte onde prevalece a civilização islâmica. 

Já os pátios murados dos casais agrícolas, (compostos de habitação e anexos), podem 

comungar, com as haciendas espanholas, de uma origem muçulmana agrária. São talvez estes 

tipos de pátio que dão origem aos recintos murados, funcionalmente hierarquizados, das 

quintas dos arredores de Lisboa. O recinto murado, encerrando jardins, por vezes com janelas, 

pode relacionar-se com um sistema social, de herança também islâmica, que vedadava à 



Território e Identidade: Aspectos morfológicos da construção do território e a Identidade Cultural Saloia 
 

489 

mulher o contacto directo com o mundo exterior, mas lhe permitia passear intra-muros e 

espreitar para fora sem ser vista. 

 

A leitura do espaço edificado passa pela existência física de cada aglomeração, que se define, 

de acordo com os autores da Tipologia da Edificação, como um conjunto de edifícios 

coexistentes, evoluindo e estruturando-se na história, agregados segundo um sistema de leis, 

permitindo que formem um organismo coerente, um tecido. É o conhecimento dessas leis que 

poderá guiar a leitura desta escala do ambiente antrópico. 

Entretanto, todas as considerações sobre a morfologia urbana têm, para o caso em apreço, um 

interesse relativo; podem constituir uma referência quanto àquilo que os pequenos 

aglomerados não contemplam, do ponto de vista urbano.  

Mas se não se pode propriamente falar em tecido, tratando-se antes de um pseudo-tecido, tem 

interesse o que se refere às noções de nodalidade, polaridade e trajecto-matriz, com aplicação 

na análise e interpretação de ligações, internas e externas, dos aglomerados. 

Os autores fornecem um modelo de aglomerado que se aplica aos objectos do estudo: trata-se 

de assentamentos em que o terreno é público e as parcelas não apresentam à partida qualquer 

relação entre si nem áreas de logradouro individuais. Admite-se que esta forma possa evoluir, 

através da privatização do solo e densificação. Julga-se que o conjunto inicial de casais e 

casas isoladas que a análise morfológica assinala, tanto no Zambujal como em Tires, dão 

conta de fenómenos desta natureza, mas com aspectos evolutivos específicos que só um 

levantamento extensivo e uma análise morfológica mais detalhada poderiam esclarecer. 

 

A arquitectura dos aglomerados rurais em causa denota também o fenómeno do palimpsesto, 

atestado pelo menos quanto a algumas implantações assinaladas na cartografia de análise, 

porque só hipoteticamente se pode dizer que as construções mais antigas, tendo 

eventualmente sofrido reconstruções, ampliações ou arranjos mais recentes, nos séculos 

XVIII e XIX, correspondiam já a edifícios existentes e portanto de origens tão recuadas como 

o século XVI (coincidente com um surto de construção, visto ser a época em que se 

constroem igrejas e capelas no interior do concelho de Cascais), ou mesmo anteriores, em 

vista das continuidades de povoamento assinaladas e das descobertas arqueológicas que 

permitem situar, para a habitação, na Alta Idade Média, ou em períodos anteriores, um tipo 

construtivo e técnicas continuadas. 

Os autores da Arquitectura Popular em Portugal dão-se conta, perante a justeza das soluções 

encontradas, do que Cannigia e Maffei designam de conscência espontânea, a qual, 
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conduzindo mentalmente (como se de um projecto se tratasse) a concepção e execução do 

edificado pelos construtores, numa determinada época e lugar, reflectem a situação cultural da 

sociedade correspondente.  

Mas tomando como certo que o país da Arquitectura Popular já não existe (porque 

desapareceram os modos de vida inerentes à arquitectura, bem como as bases culturais e de 

identidade que lhe davam suporte) e perante a dificuldade que a falta de instrumentos de 

concepção e intervenção patrimonial efectivamente constituem, cabe ponderar as propostas de 

Cannigia, quando preconiza que a leitura do processo tipológico possa dar origem à 

determinação do estádio de desenvolvimento desse processo; para o retomar, mas exercendo a 

consciência crítica actual, pela qual nos damos conta à posteriori das leis de evolução dos 

tipos (enquanto a consciência espontânea o fazia a priori). Completando esta metodologia de 

intervenção, propõe-se um exercício de interpretação paralelo, partindo do pressuposto, 

suportado pela análise e determinação dos aspectos culturais mais importantes da região 

saloia, que a arquitectura, como forma de comunicação, também possui o seu sistema de 

códigos próprios, os quais, uma vez descodificados, permitirão determinar o respectivo 

conjunto de denotações e conotações. Para dar um exemplo concreto, será mais fácil dar 

sentido a espaços que perderam as denotações funcionais (não se sabe para que serviam) ou 

significados simbólicos (não se consegue perceber que os objectos remetem para uma 

realidade transcendente), se os significados originais forem conhecidos através das disciplinas 

próprias.  

Assim, a investigação histórica, a antropologia, a etnografia, a geografia humana, cruzarão 

necessariamente o percurso de qualquer acção sobre o património, mormente o mais 

fragilizado.  

A abordagem que em síntese se preconiza no Quadro II.3.4.e, organigrama que sintetiza, em 

parte, também o percurso metodológico que deu suporte à presente pesquisa, propõe uma 

forma operativa de incluir a variável cultura no processo de análise do ambiente antrópico, 

fornecendo esquemas de modelos de interpretação e uma estrutura de relações com as quais 

também se pretende provar a coerência da proposta. Prevê-se que os resultados conceptuais e 

de intervenção seriam mais profícuos e consentâneos com a dívida que a modernidade 

mantém com o passado e com a Memória Colectiva. 

 

A arquitectura saloia, que tinha sido vista através do olhar da Etnografia, no capítulo II.1.3, de 

forma intimista, individualizada, dando relevo ao pormenor significativo e à relação 

humanizada com o meio, com o trabalho e os grupos exógenos, tem também a perspectiva  
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nacionalista como casa portuguesa, saindo desse protagonismo instantâneo com a fixação de 

algumas especificidades, mas mais diluída no todo popular português. 

As descrições das casas, no entanto, acusam já as características que permitem, mais 

recentemente (no que se refere aos autores consultados), a José Manuel Fernandes, João 

Vieira Caldas e aos autores da Arquitectura Popular, definir quadros tipológicos, dos quais se 

destaca um grupo de tipos reordenado, de forma a integrar um ensaio de processo tipológico, 

do qual faz parte também a casa elementar (coincidente com a matriz elementar), que foi 

identificada nos aglomerados da região. 

Destaque especial é dado a um conjunto de pormenores, dos telhados e seus remates revirados 

ao original forno, que caracterizam, ineludivelmente, a arquitectura saloia. 

Está esta também fortemente ligada ao território por via dos materiais de construção, com 

destaque para a pedra, numa região de subsolo maioritariamente calcário.  

Elementos formais de presumível origem muçulmana (principalmente a casa torreada, mesmo 

quanto às proporções) ou pelo menos medieval, relacionada com a incidência de torres a 

várias escalas, conjugam-se com outros de influência oriental (os tellhados), numa síntese 

cultural da qual resultaram expressões originais de cultura que depois estabilizaram sem 

terem, aparentemente, evoluído: como manifestações de uma cultura que amadureceu, ou que 

entrou precocemente em processo de entropia? 

 

Em síntese, pode dizer-se que, quando se procura, para a região saloia, a distinção entre 

popular e erudito, conclui-se que prevalece, mais que as mútuas influências, o papel 

modelador da mão-de-obra regional, generalizando-se os valores da arquitectura popular, 

nomeadamente, a forma dos telhados, os materiais e processos de construção, a geometria 

rígida, o intimismo de muros altos e pátios, bem como outros elementos, em que a influência 

muçulmana poderá ter a sua quota-parte, mas que expressa sobretudo uma notável capacidade 

de síntese e revela, na regularidade da tipologia edificada a acertada expressão de uma 

consciência espontânea no claro contexto de uma identidade cultural. 

 

O ensaio de análise do processo tipológico (fig. II.3.2.2.h), é feito de acordo com os 

pressupostos e conceitos enunciados e constituído pela representação da sequência tipológica, 

ilustrada com exemplos colhidos em diferentes povoações (representantes de aglomerados 

congelados), mas que são recorrentes. O processo leva da casa elementar à casa de piso 

corrido e cumpre o modelo preconizado por Cannigia e Maffei: os tipos evoluem a partir do 
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elementar, pela lei das duplicações sucessivas, encontrando-se este implícito através da casa 

torreada, tipo maduro, de base, porque ainda unifamiliar; a progressão faz-se através de tipos 

de transição, da especialização dos espaços e tem como objectivo passar do tipo unifamiliar 

ao multifamiliar (bem como providenciar outras funções, como a armazenagem, o comércio, 

etc). 

 

Da análise da evolução morfológica dos dois aglomerados objecto do estudo— Zambujal e 

Tires—, a duas escalas— dos aglomerados no seu contexto próximo e da sua conformação 

interna— utilizando os métodos comparativo e de interpretação gráfica, resultou a 

possibilidade de especificação das características evolutivas diferenciadas de cada um, 

provando que cada assentamento humano é único. Embora próximos, beneficiando de 

condições orográficas e de uma relação com os recursos naturais semelhantes, outros factores 

terão influenciado os ritmos diferentes de crescimento que a cartografia patenteia, 

nomeadamente os que se referem à posição face a nodalidades e polaridades. Neste sentido, a 

posição numa estrutura de comunicações pode ser um factor importante.  

Ambos os aglomerados acusam, no entanto, até 1950,  a qualquer escala de resolução, a sua 

determinação histórica e natural, o mesmo modo de vida, tendendo para a auto-subsistência: a 

mesma morfologia geral e interna (pouco estruturada), de acordo com os modelos descritos, 

numa relação estreita e consolidada com a ruralidade, testemunhando as produções agrícolas, 

sobretudo cerealífera e a criação de animais; o mesmo esquema de relações entre o 

assentamento nuclear, as zonas produtivas e de transformação (o moinho e a azenha); a 

mesma relação pendular com a ligação para os pólos, constituídos por S. Domingos e Sintra. 

 

Nos pequenos núcleos urbanos do interior do concelho de Cascais vamos encontrar uma 

morfologia e uma arquitectura vernacular que testemunham um modo de vida rural e fechado, 

dependente de produções directamente relacionadas com a aptidão de uso do solo e recursos 

existentes, utilizando processos ancestrais e cujas particularidades poderão relacionar-se com 

a profunda arritmia histórica da própria vila de Cascais, com reflexos sobre o interior do 

concelho, o qual terá mantido o carácter saloio que uma situação anterior de ligação a Sintra 

lhe conferiu. 

Do ponto de vista da construção do território, arquitectura e paisagem formam um todo, um 

conjunto estruturado, cuja lógica se apoia no racional aproveitamento dos recursos, no 

respeito pelos elementos e ciclos naturais, pela adaptação à morfologia do terreno, ocupando 

as áreas de encosta mais propícias, correspondendo ainda a um quadro cultural estável, nas 
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suas componentes sociais, de produção, aplicação e comunicação. Quer dizer, o carácter da 

cultura saloia continuou presente, de forma quase inalterada, até pelo menos 1950, nas formas 

de hierarquização social, incluindo a estrutura familiar e os modelos de relacionamento; nas 

construções, nos processos de trabalho agrícola e da pedra; no vestuário, na gastronomia, no 

artesanato, etc. Esta cultura, vínculo de uma identidade, apresenta-se como uma estrutura, 

auto-regulada e cumprindo-se como comunicação, codificada através de um sistema de 

códigos próprios, nos quais há que discernir as denotações funcionais, mas sobretudo o que 

respeita aos significados simbólicos implícitos. 

 

No entanto, esta situação de equilíbrio parece ter sido levada para além dos seus limites 

temporais e civilizacionais, acabando por surgir como profundamente anacrónica num mundo 

e numa época de transformações radicais e aceleradas. Portanto, a identidade saloia nem 

chegou a acusar a erosão da história, a evolução dos costumes: em primeiro lugar, porque se 

isolou (em virtude do seu carácter); depois, porque à adaptação, que seria sempre lenta, não 

foi dada margem temporal para que acontecesse e passou-se, sem transição, à época 

contemporânea.  

A profunda descontinuidade resultante, manifesta-se no espaço construído e influencia a 

evolução recente. Grosso modo, há uma situação que se mantém até 1950, se degrada 

lentamente até 1970 e que depois torna irreconhecível uma estrutura antiga, com todos os seus 

valores. 

Por isso se pode concluir, a partir das análises morfológicas e tipológicas do ambiente 

antrópico, que a Identidade Cultural Saloia no concelho de Cascais, apesar de sedimentada no 

passado, pode ter-se tornado, com a estagnação económica assinalada na história, um 

processo inacabado, talvez interrompido e depois cortado cerce pela modernidade, de forma 

talvez irrecuperável. 
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- Associação dos Arquitectos Portugueses, ref 5, p.450: Em relação a palácios da Estremadura, em que o 
eruditismo é temperado pela intervenção dos homens que os construiram e infuenciado pelo ambiente da 
arquitectura popular. 
23- FERNANDES, ref 16, p. 30 
24- CALDAS, ref 12, p. 20 
25- CALDAS, ref 12, p. 20 
26- CANIGGIA, Gianfranco; MAFFEI, Gian Luigi – Tipologia de La Edificacion. 1ª Ed. Madrid: Celeste 
Ediciones, 1995, p.33 
- Neste ponto ter-se-ão presentes também as definições patentes no capítulo introdutório, I.2, p.38-41 
27- CANIGGIA, ref 26, p. 33 
28- CANIGGIA, ref 26, p. 33 
29- CANIGGIA, ref 26, p. 33 
30- CANIGGIA, ref 26, p. 33 
31- CANIGGIA, ref 26, p. 34 
32- CANIGGIA, ref 26, p. 40 
33- CANIGGIA, ref 26, p. 40 
- CANIGGIA, ref 26, p. 115: definição de assentamento: “complexo de edifícios habitados e directamente 

relacionados com uma envolvente territorial produtiva, com a qual se relaciona estreitamente”. O autor adianta 
ainda entender-se por núcleo protourbano, o equivalente à aldeia e por núcleo urbano, a cidade com a sua escala 
de tamanhos, da pequena cidade à metrópole. 
34- CANIGGIA, ref 26, p. 40 
35- CANIGGIA, ref 26, p. 34 
36- CANIGGIA, ref 26, p. 34 
- Os autores consideram que as formas de abrigo mais precárias e as cavernas não criam ambiente antrópico, 
sendo estas partilhadas pelos animais. – No entanto, outras formas se poderiam pôr à discussão, como é caso das 
tendas. 
37- CANIGGIA, ref 26, p. 34 
38- CANIGGIA, ref 26, p. 34 
39- CANIGGIA, ref 26, p. 34 
40- CANIGGIA, ref 26, p. 35 
41- CANIGGIA, ref 26, p. 35 
42- CANIGGIA, ref 26, p. 35 
43- CANIGGIA, ref 26, p. 36 
44- CANIGGIA, ref 26, p. 41 
45- CANIGGIA, ref 26, p. 38 
46- CANIGGIA, ref 26, p. 38: definição quanto à correspondência com o fazer: a actuação deve ser no sentido 
de captar as características do tipo para o momento presente, “situando-se no limite actual do processo” na 
sequência do anterior e preparado para a futura e progressiva mudança.  
- Relação do que se deve evitar, na abordagem de outras disciplinas: dados estatísticos da sociologia, porque as 
relações, aqui, são qualitativas; dados derivados da análise de efeitos, uma vez que os arquitectos são chamados 
a fazer ruas, casas e planos e não efeitos; dados relativos à história pessoal, ao tempo ou vicissitudes do 
construtor 
47- CANIGGIA, ref 26, p. 39 
48- CANIGGIA, ref 26, p. 44 
49- CANIGGIA, ref 26, p. 40 
50- CANIGGIA, ref 26, p. 84 
51- CALDAS, João Vieira - A Casa Rural dos Arredores de Lisboa no Século XVIII. 2ª Ed. Porto: FAUP 
Publicações, 1999 
- FERNANDES, José Manuel; JANEIRO, Maria de Lurdes – Arquitectura Vernácula da Região Saloia: 
Enquadramento na Área Atlântica. 1ª Ed. Lisboa: Ministério da Educação. Lisboa: Instituto de Cultura e 
Língua Portuguesa, 1991 
52- RIBEIRO, ref 3, p. 860-867  
53- RIBEIRO, ref 3, p. 860-86: Para o autor, a distinção entre aglomerações urbanas e rurais é medido pela 
forma como é utilizado o espaço construído: “residência, indústria, comércio, administração [...], circulação, na 

cidade; quintais e hortejos, currais e palheiros, fragmentos de campo encastrados nas casas, instalações para o 

gado e a recolha das produções agrícolas [...], nas aglomerações rurais a que, com propriedade se aplica a 

designação de aldeias”  
54- RIBEIRO, ref 3, p. 862  
-DERRUAU, Max- Geografia Humana. 1ª Ed. Vol. 1. Trad. Helena A. Lopes; Carlos D’Almeida Sampaio. 
Lisboa: Editorial Presença, 1973, p. 455-458: O autor assinala a dificuldade em calcular o grau de concentração 
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ou dispersão de um povoamento. Criticando o índice de dispersão de Demangeon, (I=População total dos 
núcleos habitacionais x número de núcleos/ População total da circunscrição), aponta antes para uma forma de 
representação em que se arbitrasse a classificação dos aglomerados segundo o número de habitantes ou de fogos. 
55- DERRUAU, ref 54, p. 461 
56- DERRUAU, ref 54, p. 462-465 
57- DERRUAU, ref 54, p. 465 
58- RIBEIRO, ref 3, p. 861 
59- RIBEIRO, ref 3, p. 861 
60- RIBEIRO, ref 3, p. 861 
61- RIBEIRO, ref 3, p. 862  
62- AZEVEDO, Pedro- Os Reguengos da Estremadura na 1ª Dinastia. Revista da Universidade de Coimbra, 
1933, XI. Cit. por FERNANDES, ref 16, p. 18 
63- RIBEIRO, ref 3, p. 862  
64- DERRUAU, ref 54, p. 281 
65- DERRUAU, ref 54, p. 281 
- O mesmo motivo se aplica às árvores: daí o criticado horror às mesmas  
66- DERRUAU, ref 54, p. 285 
67- DERRUAU, ref 54, p. 286: As hipóteses aparecem como interrogações 
68- DERRUAU, ref 54, p. 286 
69- SILVEIRA, Ana Cláudia- Acerca do Reguengo de Oeiras no Reinado de D. João I: O património de 
Pero Vasques da Pedra Alçada. In VI Encontro de História Local do Concelho de Oeiras. História, Espaço e 
Património Rural. Actas. Oeiras: C.M.O., 2005: foi possível com esta investigação, concluir pelo esforço 
empreendido no alargamento da propriedade particular e a diversificação de interesses reflectido na posse de 
propriedades e rendimentos em locais distintos. 
- Trabalho de investigação exemplificativo do processo de discernimento quanto à história e evolução da 
propriedade. Ilustra também a ideia de que a propriedade na Idade Média já estava tão dividida que era 
necessário recorrer ao emparcelamento. 
70- DERRUAU, ref 54, p. 286 
71- RIBEIRO, ref 3, p. 866 
72- RIBEIRO, ref 3, p. 866 
73- SAMPAYO, Mafalda- O Modelo Urbanístico de Tradição Muçulmana nas Cidades Portuguesas (sec 
VIII-XIII). Tese de Mestrado em Desenho Urbano apresentado ao Instituto Superior das Ciências do Trabalho e 
da Empresa. Lisboa: 2001. p.148-153 
74- SAMPAYO, ref 73, p.153 
75- SAMPAYO, ref 73, p.122 
76- Ver II.2.2, p. 284 
77- SAMPAYO, ref 73, p.118 
78- CAETANO, Maria Teresa- Colares. 1ª Ed. Sintra: CMS, 2001, p. 12 
79- ANDRADE, Amélia Aguiar- Um percurso através da paisagem urbana medieval. Povos e Culturas. A 
cidade em Portugal: onde se vive. Revista do Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa. 
Universidade Católica Portuguesa, 1987. Vol. 2, p. 73 
80- ANDRADE, ref 79, p. 73 
81- Associação dos Arquitectos Portugueses, ref 5, p. 362 
82- Associação dos Arquitectos Portugueses, ref 5, p. 362 
83- SAMPAYO, ref 73, p.144 
84- SAMPAYO, ref 73, p.140 
85- DERRUAU, ref 54, p. 495-496 
86- CALDAS, ref 12, p. 107 
87- CALDAS, ref 12, p. 107 
88- GOITIA, Fernando Chueca- Invariantes castizos de la Arquitectura Española. 1ª Ed. Madrid: Editorial 
Dossat, S. A., 1947, p.61 
89- CARDOSO, Guilherme; CABRAL, João Pedro- Povoamento e Arquitectura Popular na Freguesia de 
Cascais. Cascais: Junta de Freguesia de Cascais, 2004, p. 17: Os autores designam os quarteirões arredondados 
de ilhas. 
90- SAMPAYO, ref 73, p.125-126: A autora defende que a ideia de desordem da cidade muçulmana está errada. 
Todos os assuntos não contemplados pelo Corão e sunna são objecto de leis. Assim acontece com o direito 
urbano, assunto tratado pelos juristas árabes que incluía regulamentação da altura dos edifícios, largura das ruas, 
colocação de portas, uso das coberturas, existência de ar e luz, etc. As vias são fortemente hierarquizadas, o 
equivalente a público, semi-público e privado (caso de ruas laterais). A fina‘ é o espaço frente à porta de cada 
morador; o beco define um espaço partilhado pelos moradores e serve em caso de defesa. Os direitos sobre a 
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utilização individual do espaço dão origem às passagens cobertas. De resto “havia benevolência sempre que a 

usurpação não criasse danos” 
91- SAMPAYO, ref 73, p.125-126  
92- CANNIGIA, ref 26, p.80 
93- CANNIGIA, ref 26, p.80 
94- CANNIGIA, ref 26, p.80 
95- CANNIGIA, ref 26, p.80 
96- CANNIGIA, ref 26, p.80 
97- CANNIGIA, ref 26, p.81 
98- CANNIGIA, ref 26, p.81 
99- CANNIGIA, ref 26, p.81 
100- CANNIGIA, ref 26, p.84 
101- CANNIGIA, ref 26, p. 84 
102- CANNIGIA, ref 26, p. 84 
103- CANNIGIA, ref 26, p. 84 
104- CANNIGIA, ref 26, p. 86-87: a diferença entre nó e pólo provém da escala de leitura, da forma como se 
examina o trajecto. Exemplo de Florença e Arezzo, tomadas como pólos em relação a uma situação intermédia 
como Pontassieve, considerada nó, nestas circunstâncias. Mas se o ponto de vista for a partir do ordenamento 
territorial da autopista del sol, os pólos passam a ser Milão e Roma e todos os intermédios, nós. 
105- CANNIGIA, ref 26, p. 88-89 
106- CANNIGIA, ref 26, p. 88-104: variantes como o trajecto de reestruturação, outros decorrentes da 
cronologia e ainda da casuística. A densificação dos quarteirões verifica-se pelo rearranjo dos lotes em ângulo.  
107- CANNIGIA, ref 26, p. 90 
108- CANNIGIA, ref 26, p. 104 
109- CANNIGIA, ref 26, p. 104 
110- CALDAS, ref 12, p. 21 
111- CARDOSO, Guilherme- Rescaldo das cheias-Observações arqueológicas IV. Jornal da Costa do Sol, 24 
de Maio de 1984. In SILVA, Raquel Henriques da- Cascais. 1ª Ed.Lisboa: Editorial Presença, 1988, p. 25 
112- CARDOSO, ref 89, p. 14 
113- Associação dos Arquitectos Portugueses, ref 5, p. 387 
114 - Associação dos Arquitectos Portugueses, ref 5, p. 427 
115- Associação dos Arquitectos Portugueses, ref 5, p. 387 
116- Associação dos Arquitectos Portugueses, ref 5, p. X 
- FERNANDEZ, Sergio- Percurso Arquitectura Portuguesa 1930-1974. 2ª Ed. Porto: Edições da Faculdade de 
Arquitectura da Universidade do Porto, 1988, p.108 
117- MUNTAÑOLA, Josep- Réhabiliter l’Architecture traditionnelle comme dialogue culurel: concepts et 
principes pour sa connaissance et sa réhabilitation. In Méthode Rehabimed. Architecture Tradicionelle 
Méditerranéene. I. Réhabilitation Ville et Territoire. Union Européenne; Euromed; Euromed Heritage; Agencia 
Española de cooperación internacional; Col-Legi D’Aparelladores i Arquitectes Técnics de Barcelona, p. 95-100 
118- PEREZ DE ARCE- Urban Transformation and the Architecture of Aditions. Architectural Design, 
1978, nº 4 p. 237-266 
119- MINISTÉRIO DO AMBIENTE (Portugal). Instituto da Conservação da Natureza. Parque Natural de Sintra 
Cascais. Sintra Património Mundial. Paisagem Cultural. Sintra: PNSC, 1996: a Paisagem Cultural constitui-se 
como um conjunto em que os elementos culturais e naturais são indissociáveis e se articulam de uma forma 
harmoniosa. 
120- COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO. Avaliação de 
Impacte Ambiental [em linha]. Lisboa: CCDRC [citado em 5 de Abril de 2008- 18:00]. Disponível em URL: 
http://www.ccdrc.pt/ambiente/Avaliacao%20Amb/AIA  
121- A definição de casal agrícola abrange as características verificáveis desde a pré-história: conjunto edificado, 
composto por habitação e anexos agrícolas, geralmente isolado e eventualmente murado, centro de exploração 
familiar. 
- CARDOSO, João Luís; CARDOSO, Guilherme- Carta Arqueológica do Concelho de Oeiras. Estudos 
Arqueológicos de Oeiras, 1993, nº 4, p. 97 
122- CARDOSO, Guilherme- Carta Arqueológica do Concelho de Cascais. Cascais: CMC, 1991, p.20 
123- CARDOSO, ref 89, p.22 
124- Ver II.1.3, p. 178 
125- FREIRE, João Paulo- O Saloio sua origem e seu carácter. Porto: Empresa Dário do Porto, 1948,  p. 19: o 
saloio não tem amor à terra porque ela não lhe pertence. 
126- Ver II.1.3, p. 185 
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127- FERNANDES, ref 16, p. 40: os autores dizem que Joaquim Fontes, no mesmo texto, já aponta três das 
tipologias por eles consideradas. 
- Embora da descrição feita por Joaquim Fontes se possam deduzir alguns elementos identificativos da tipologia 
térrea e torreada, o bjectivo do autor é do âmbito da etnografia, para a qual muito contribuiu. 
128- BARREIRA, João- A habitação em Portugal. In Arte Portuguesa. Lisboa: Edições Excelsior, ca. 1945, p. 
325-358 
- VASCONCELLOS, José Leite de- Etnografia portuguesa: tentame de sistematização. 1ª Ed. Vol.VI. 
Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1975 
129- LUCENA, Armando de- A Casa Portuguesa. Boletim da Junta de Província da Estremadura. Julho, 
Agosto, Setembro de 1943, série II, nº 3, p. 261-263 
130- PEREIRA, Nuno Teotónio- A Arquitectura do Estado Novo. Colab. de José Manuel Fernandes. In O 
Estado Novo das origens ao fim da Autarcia (1926-1959). Comunicações do Colóquio. 1ª Ed. Lisboa: Editorial 
Fragmentos, 1987, Vol II, p.332: as directivas de Salazar para o figurino da habitação social, a partir de 1933, 
exclusivamente unifamiliar, eram claras: “Vamos começar a obra da casa económica, da casa dos mais pobres, 

casa salubre, independente, ajeitada como um ninho— lar da família operária, lar modesto, recolhido, 

português” 
131- VASCONCELLOS, ref 128, p. 239 
132- VASCONCELLOS, ref 128, p. 239 
133- VASCONCELLOS, ref 128, p. 240 
134- VASCONCELLOS, ref 128, p. 240 
135- BARREIRA, ref 128, p. 334 
136- GOITIA, Fernando Chueca- Invariantes castizos de la Arquitectura Española. 1ª Ed. Madrid: Editorial 
Dossat, S. A., 1947, p. 52: o autor foca a importância dos pátios na arquitectura rural espanhola e também a sua 
clara hierarquização— pátio principal e pátios secundários, sendo um deles o da casa do proprietário, assinalado 
por uma torre. O acesso ao pátio principal a partir do exterior é por uma portada em muros altos; os outros pátios 
comunicam com este e entre si da mesma forma. 
- DERRUAU, ref 54, p. 495-496 
137- LUCENA, ref 129, p. 263 
138- LUCENA, ref 129, p. 263 
139- LUCENA, ref 129, p. 263 
140- FONTES, Joaquim- Etnografia Saloia- Subsídios para o seu estudo. Boletim da Junta de Província da 
Estremadura, 1947, nº 15, p. 253 
141- FONTES, ref 140, p. 253 
142- FERNANDES, ref 16: Os autores usam, talvez de forma original, a designação casa torreada 

143- FONTES, ref 140, p. 253 
144- FONTES, ref 140, p. 254 
145- FONTES, ref 140, p. 264 
146- BARREIRA, ref 128, p. 325 
147- LINO, Raul- Casas Portuguesas. Alguns apontamentos sobre o arquitectar das casas simples. 9ª Ed. 
Lisboa: Edições Cotovia, 1992, p. 103-104 
148- BARREIRA, ref 128, p. 352: “Pode concluir-se destas notas que a habitação em Portugal não oferece um 

tipo único, invariável no tempo e no espaço, bastando a existência nacional de oito séculos e as influências 

estranhas, bem como a diversidade em material e aspectos das várias zonas do país, para justificar 

diferenciações e soluções locais” 
149- BARREIRA, ref 128, p. 349 
150- BARREIRA, ref 128, p. 334 
151- FONTES, ref 140, p. 254 
152- FONTES, ref 140, p. 254 
153- LINO, ref 147, p. 96: A descrição das casas passa por coloridos e pormenores que o autor não situa 
geograficamente. Simplesmente são portuguesas e saudáveis. 
154- LINO, ref 147, p. 71 
155- RIBEIRO, ref 1, p. 97: O que acontece, segundo o autor, por influência de Raul Lino 
156- RIBEIRO, ref 1, p. 98 
157- RIBEIRO, ref 1, p. 98 
- CARDOSO, ref 89, p. 49: Em fotografia nº 25, de 1898, veêm-se construções com telhados múltiplos 
158- RIBEIRO, ref 1, p. 109 
159- Associação dos Arquitectos Portugueses, ref 5, p. 651 (como exemplo) 
160- REDONDO, João Belo- Murtal Adeia das Murtas. Com o foral da vila de Cascais e seu termo. 1ª Ed. 
Cascais, Museu- Biblioteca da Conde de Castro Guimarãrs, 1943, p. 25 
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161- REDONDO, ref 160, p. 27: “Poya: assim se chamava o pão mais alto e crescido que se pagava nos 

senhorios dos fornos em que eram obrigados a cozer o seu pão os moradores do lugar” 
162- REDONDO, ref 160, p. 27 
163- Associação dos Arquitectos Portugueses, ref 5, p. 435 
164- FERNANDES, ref 16, p. 40-42 
165- FERNANDES, ref 16, p. 20-21 
166- FERNANDES, ref 16, p. 49: Os autores estudam ainda os vestígios da expansão das tipologias saloias para 
as ilhas atlânticas na época da respectiva colonização, sobretudo “ao longo da primeira metade do século XV”. 
167- FERNANDES, ref 16, p. 41 
168- FERNANDES, ref 16, p. 42 
169- FERNANDES, ref 16, p. 42 
170- FERNANDES, ref 16, p. 43 
171- Associação dos Arquitectos Portugueses, ref 5, p. 434-435 
172- FONTES, ref 140: Joaquim Fontes considera precisamente o contrário: terá sido um dos corpos da casa 
térrea que se elevou, dando origem ao sobrado. 
173- FERNANDES, ref 16, p. 41: Sub-tipos relacionados com diferentes posições do anexo, de topo ou lateral e 
respectivo número de águas do telhado, podendo este estar no prolongamento de uma das águas da casa. 
174- CANNIGIA, ref 26, p. 104-107  
175- FERNANDES, ref 16, p. 28 
176- FERNANDES, ref 16, p. 30-34 
- Merece especial atenção, investigação e desenvolvimento (mas não no âmbito deste trabalho) a relação da casa 
torreada com as influências muçulmanas; com a religião popular; com as geometrias sagradas e a arquitectura, 
nomeadamente e na sequência do que os autores apontam, a planta central, a simbologia da forma quadrangular, 
etc. 
- KUBLER, George- A Arquitectura Portuguesa Chã: Entre as Especiarias e os Diamantes (1521-1706). 2ª 
Ed.Trad Jorge H. Pais da Silva. Lisboa: Assírio Bacelar, 2005. 
- Julga-se que uma relação mais próxima com a arquitectura chã portuguesa poderá ser encontrada e justificada 
pela investigação. As casas dos peregrinos (do Círio dos Saloios) no Cabo Espichel, formando um conjunto 
urbano notável, apresentado nesta obra (Foto nº 81), foram construídas e pagas por eles (para alojar os 
mordomos que iam dar o bodo), revelando o carácter da construção saloia, o gosto pela geometria rígida, as 
proporções, uma funcionalidade estrita, o uso da pedra também em cantarias exteriores...E um exemplo acabado 
do princípio das duplicações sucessivas de Cannigia e Maffei. 
- Associação dos Arquitectos Portugueses, ref 5, p. 372-375 
177- Ver Fig. II.3.2.2.g 
178- MARQUES, A. H. de Oliveira- Lisboa na Baixa Idade Média. Para uma visão monumental turística. 
Ler História. 1994, nº 26, p.7-19 
179- MARQUES, ref 178, p. 8 
180- MARQUES, ref 178, p. 8 
181- MARQUES, ref 178, p. 9 
182- MARQUES, ref 178, p. 9 
183- CARDOSO, ref 89, p. 24 
184- AZEVEDO, Carlos de – Solares Portugueses. 2ª Ed. Lisboa: Livros Horizonte, 1988: o próprio autor 
reconhece a escassez de obras dedicadas à arquitectura doméstica em Portugal. 
- Julga-se que, apesar dos contributos importantes mas esporádicos e dispersos de alguns investigadores, muito 
está por fazer, na linha de João Vieira Caldas. 
185- Associação dos Arquitectos Portugueses, ref 5, p. 387 
186- Associação dos Arquitectos Portugueses, ref 5, p. 387 
187- CALDAS, ref 12, p. 106 
188- Associação dos Arquitectos Portugueses, ref 5, p. 388 
189- Associação dos Arquitectos Portugueses, ref 5, p. 388 
190- Associação dos Arquitectos Portugueses, ref 5, p. 389 
- CALDAS, ref 12, p. 109 
191- XAVIER, Isabel Maria Mendes; LOPES, José Valente- Cantaria Grossa Ornamentada na Sub-Área 
Saloia da Região de Mármores de Montelavar- Pêro Pinheiro (Concelho de Sintra). In Etnografia da Região 
Saloia. A Diversidade do Quotidiano. Sintra: Instituto de Sintra, 1999, p. 194 
192- XAVIER, ref 191, p. 198 
193- CARDOSO, ref 89, p. 26 
194- CARDOSO, ref 89, p. 12 
195- CANNIGIA, ref 26, p. 43 
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-É um princípio interessante, que faz remontar o processo científico à experiência pessoal, a qual parece muitas 
vezes estar ausente de um forçado distanciamento em função da objectividade, mas que pode acabar, na nossa 
opinião,  por empobrecer os contributos científicos. 
196- CANNIGIA, ref 26, p. 44 
197- CANNIGIA, ref 26, p. 44. De considerar também as variantes sincrónicas, definidas como a aplicação de 
um mesmo tipo em situações anómalas face às mais afins do tipo. 
198- CANNIGIA, ref 26, p. 44 
199- CANNIGIA, ref 26, p. 49 
200- CANNIGIA, ref 26, p. 50 
- Fica por explicar o significado destes argumentos: por exemplo, o que será consumo parasitário de área? 
Trata-se de entidades mensuráveis? 
201- CANNIGIA, ref 26, p. 50 
202- CANNIGIA, ref 26, p. 51 
203- CANNIGIA, ref 26, p. 51 
204- CANNIGIA, ref 26, p. 58 
205- CANNIGIA, ref 26, p. 58 
206- Cujas dimensões não são geralmente múltiplos da torre, mas cuja métrica ou ordem, só levantamentos 
criteriosos podiam determinar.  
207- CANNIGIA, ref 26, p. 59 
208- CANNIGIA, ref 26, p. 59 
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“As cidades contínuas. 4. 

[...] 

Um dia caminhava por entre esquinas de casas todas iguais: tinha-me perdido. Perguntei a um 

transeunte: - Que os imortais te protejam, sabes dizer-me onde nos encontramos? 

-Em Cecília, não podia deixar de ser! - Respondeu-me ele. – Caminhamos há tanto tempo pelas suas 

ruas, eu e as cabras, e nunca mais se consegue sair... [...] 

- Não pode ser! - Gritei – Eu também, não sei há quanto tempo, entrei numa cidade e desde então 

continuei a penetrar mais pelas suas ruas. Mas como pude chegar aonde dizes tu, se me encontrava 

noutra cidade, afastadíssima de Cecília, e nunca mais saí dela? 

- Os lugares misturaram-se – disse o cabreiro – Cecília está em toda a parte; aqui dantes devia ser o 

Prado da Salva Baixa. As minhas cabras reconhecem as ervas do separador das faixas da rua”.  

                            

 CALVINO, Italo- As Cidades Invisíveis. Lisboa: Editorial Teorema, Lda, 1996, p. 154-155 

 
 
 
 
 
 
 
PARTE III- Conclusões 
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III- Conclusões 
 
 
- Introdução 

 

Entende-se que o corpo das conclusões deverá corresponder aos níveis de solicitação 

expressos nos objectivos da pesquisa e nas questões de partida, tendo em conta a formulação 

do problema e as hipóteses colocadas face às questões, bem como a estrutura da dissertação 

(parte I).  

As conclusões desenvolvem-se também em função de novas perguntas, hipóteses e sugestões 

de posteriores desenvolvimentos, surgidos no decorrer do estudo, como parte integrante da 

contribuição do mesmo para a área da investigação, do planeamento e da arquitectura. 

Esta contribuição encontra-se igualmente expressa na proposta de metodologia de análise 

morfológica dos pequenos aglomerados rurais, patente no capítulo II.3. 

 

III.1- Caminhos possíveis e determinismo histórico 

 

Julga-se que o contributo final desta pesquisa se encontra consignado no Quadro síntese de 

metodologia operativa proposta (II.3.4.e). Com este organigrama pretende-se articular os 

diferentes campos de investigação e análise em função dos objectivos da Arqutectura e do 

Planeamento: o projecto e a intervenção, quer dizer, a obra. 

Como foi explicitado, procura-se, com esta proposta metodológica, prover à inserção dos 

factores da cultura local no processo do projecto, de forma operativa e eficaz. A metodologia 

percorre um escalonamento, da recolha de elementos à sua interpretação e decorrem 

paralelamente as análises morfológicas/ tipológicas e as históricas/ culturais, seguindo um 

esquema idêntico ao que estruturou o trabalho de tese.  

Provado que ficou o valor histórico, topológico e tipológico dos aglomerados do interior do 

concelho de Cascais, torna-se urgente a tomada de medidas de salvaguarda do que ainda 

subsiste, bem como o levantamento, quanto possível exaustivo, das estruturas ainda 

existentes. 

Uma vez estabelecido, após verificações e desenvolvimentos, um modelo aplicável à análise e 

interpretação do ambiente antrópico, do território à edificação, na linha do que esta pesquisa 

propõe, nada impede o seu conhecimento, re-conhecimento, descodificação, leitura e 

interpretação, no sentido da concepção e projecto.  
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Mas este trabalho só desbravou o terreno da identidade cultural, pondo em evidência a 

importância dos contributos de outras disciplinas para a percepção do território e da 

edificação, procurando demonstrar depois a importância da história no entendimento da 

evolução dos mesmos, para em seguida ensaiar uma análise morfológica a dois níveis: o do 

aglomerado no seu contexto e o da respectiva morfologia interna e arquitectura. 

Pretendeu-se ter, ao mesmo tempo, uma visão do conjunto, à escala do território e da História, 

na perspectiva das relações estruturantes entre factores de povoamento e povoações, bem 

como à escala da morfologia e da arquitectura do próprio aglomerado, da casa e do interior da 

casa, considerando, de maneira inclusiva, tanto as opiniões e vivências pessoais expressas, das 

realidades nos vários níveis, como os dados científicos recolhidos nas diferentes disciplinas. 

 

Cabe aqui assinalar, como conclusão geral, mas também como denúncia, o pouco cuidado que 

o Município de Cascais teve e continua a ter, com o interior do concelho, sobretudo nos 

aspectos desenvolvidos no contexto deste trabalho. A explicação do alheamento da vila em 

relação ao seu território, vamos encontrá-la na história. O que é mais difícil de compreender é 

que se insista num modelo de desenvolvimento que não tem em conta a especificidade, nem 

natural, nem cultural, de uma parcela de território que, historicamente, precede em 

importância e equilíbrio a vila de Cascais, a qual apenas começou a impor-se virando-se para 

o mar, desde o início do seu municipalismo, sempre na dependência do poder central e que 

vai, na época contemporânea, acentuar o corte com o interior. 

 Para tal contribui também a marcação ocidente-oriente das vias: o caminho-de-ferro, a 

marginal, e mais tarde a auto-estrada com o complexo de acessos, eixos, radiais e 

longitudinais construídas e planeadas. Esta direcção, perpendicular à que liga, no sentido sul - 

norte os concelhos de Cascais e Oeiras a Sintra, foi-se tornando sucessivamente 

preponderante, impondo também eixos preferenciais de desenvolvimento. Assim, as ligações 

sul-norte, relacionadas com o desenvolvimento rural, que vão no sentido do centro saloio, que 

é Sintra, acusam a sua obsolescência: assiste-se à decadência dos eixos industriais 

anteriormente criados; passam a vias secundárias face aos outros itinerários; mas, em vez de 

serem recuperadas tendo em conta as suas funções, o que se faz só contribui para a 

desagregação final da morfologia dos pequenos núcleos históricos que as novas vias 

atravessam, potenciando, sem uma política territorial, a função habitacional como 

componente única de um crescimento entre o orgânico e o caótico.  

Assiste-se à sobreposição da visão macrocéfala das infraestruturas— como super-estruturas— 

às escalas mínímas dos elementos da paisagem, como os pequenos núcleos e os elementos 
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naturais, humanizados e tradicionais que lhes davam suporte— as ribeiras, os vales, a rede de 

caminhos vicinais e pedonais...Por vezes a auto-estrada e redes complementares rasgam 

mesmo o tecido urbano. 

Tudo o que o tempo tinha ajudado a consolidar, (já fragilizado pela emergência de novas 

relações económicas), perde sentido neste confronto desproporcionado de escalas. As novas 

acessibilidades justificam a urbanização rendosa de todo o espaço disponível, seja qual for o 

seu valor natural, a classificação ou capacidade de uso do solo... 

 

III.2- Conclusões e propostas 

 

Os objectivos definidos no capítulo introdutório revelam-se estruturantes das questões e 

hipóteses, bem como em relação ao desenvolvimento do tema.  

Assim, opta-se por organizar as conclusões, em função da definição dos objectivos, de acordo 

com o seguinte esquema:    

2.1- Traços de uma identidade cultural em extinção 

2.2- A História: um percurso de continuidades e descontinuidades  

2.3- Morfologia e modo de vida  

2.4- Conclusões e prática 

 

2.1- Traços de uma identidade cultural em extinção 

 

Quando se procura a origem da designação de saloio e os elementos de caracterização 

etnológica de uma presumível etnia, encontramos, num conjunto bibliográfico muito 

heterogéneo, produzido em grande parte por amadores, informações que conduzem a algumas 

conclusões, principalmente porque congregam uma certa unanimidade. 

A terminologia; o vocabulário, principalmente na linguagem popular e a toponímia da região 

conhecida como saloia, são de origem árabe, com destaque para o próprio nome, conotado, 

designadamente, com campo e deserto. No entanto, a toponímia e a linguagem do sul do país 

acusam igualmente as mesmas origens. Também o modo de vida e outros aspectos culturais 

não se destacam grandemente das características populares do sul do país. 

O que diferenciava o camponês saloio dos outros camponeses, era a teimosia em manter as 

mesmas características, que, além de se tornarem anacrónicas, acentuavam o contraste com o 

ambiente urbano e com os próprios citadinos, de cujo convívio não se afastavam: pelo 

contrário—a cidade, que dependia do abastecimento saloio em víveres e da mão de obra (das 
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lavadeiras e serviçais a outras profissões, sobretudo pedreiros)—é,  por sua vez, o mercado de 

escoamento dos  excedentes  dos saloios e de emprego. É, portanto, uma relação que faz parte 

do seu modo de vida. 

A designação de saloio alargou-se ao próprio território e vai-se perdendo, conforme a cidade 

avança e a inicialmente considerada região saloia vai encolhendo, ao perder o carácter rural, 

o que surge como prova deste vínculo anunciado à terra, ao trabalho no campo, à sujeição da 

natureza, imbuída de um certo fatalismo. 

Sujeição que era também ao Transcendente, na prática supersticiosa de um cristianismo com 

raízes pagãs, mas regulado pelo ritmo das peregrinações, festas, romarias e feiras cíclicas, de 

âmbito local e regional. Celebrações comuns, que contribuíam para a unidade da região e da 

cultura saloia, mas que também marcavam, pela apropriação simbólica, o território.   

Elementos de tradição, fortemente estruturantes da vida espiritual, familiar, social e activa, 

encontram-se presentes também na arquitectura, sobretudo na casa, a qual, vista pela 

etnografia, transmite a imagem exterior da regularidade e da solidez; por dentro, é um mundo 

de particularidades, pobre, simples, colorido, de espaços familiares plurifuncionais mas em 

que sobressai a individualidade e preservação da intimidade do quarto do casal. Há já um 

princípio de separação funcional de zonas diurnas e nocturnas, sobretudo quando estas se 

situam num piso superior. 

As características mediterrâneas estão presentes na frugalidade gastronómica, com a presença 

indispensável do pão, do vinho e do azeite. O pão constitui ainda objecto de culto, nas ofertas 

das festas religiosas, o que, evidentemente associado à essência do cristianismo e aos rituais 

eucarísticos, poderá ter raízes mais antigas. 

Foi entretanto possível identificar, no interior do concelho de Cascais, a maior parte das 

características saloias, quer através de bibliografia, quer comprovando com documentos e 

entrevistas de informantes. 

Ponto importante de síntese conclusiva: a cultura saloia, tendo, sem dúvida, sofrido diversas 

influências, de entre as quais sobressaem as muçulmanas, tem raízes que recuam no tempo e 

poderão mergulhar na pré-história. 

 

2.2- A História: um percurso de continuidades e descontinuidades  

 

É justamente na pré- história que se inicia a ocupação (poderá falar-se já em povoamento?) do 

território  que é hoje a Península de Lisboa, onde o relevo e a constituição dos solos têm 
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origem em diferentes idades geológicas, marcadas por fenómenos eruptivos de grande 

impacte. 

A hidrografia tem um papel importante na estruturação física do território, imprimindo-lhe 

sulcos profundos no sentido norte-sul, constituindo barreiras importantes à circulação e 

expansão, nomeadamente da própria cidade de Lisboa.  

Os solos, mais apropriados para a produção cerealífera, desde cedo provam as suas 

capacidades, contribuindo para a subsistência continuada das populações, de acordo com as 

investigações arqueológicas.    

Também o clima, uma vez fixadas as características actuais, contribuiu para a fixação humana 

e sua continuidade. 

É então esta continuidade, quer dos assentamentos populacionais, quer da sua morfologia, 

com incidência no que os arqueólogos designam já de casal agrícola, quer ainda do quadro 

geral do modo de vida, principalmente a partir da Idade do Bronze, que vai ter reflexos no que 

possa ser a origem primária, mas efectiva, do povoamento da Península de Lisboa, num 

território alargado até aos limites da Estremadura. 

Traçar o percurso que os escassos elementos, mesmo já na época histórica, providenciam, 

permite fazer ressaltar estas remotas, mas possíveis origens, mesmo antes que romanos e 

depois muçulmanos contribuíssem, não só para fixar alguns factores, mas para reforçar o 

carácter mediterrâneo já instalado. 

É a civilização romana a primeira que verdadeiramente se instala, junto de uma população 

cujos contactos com as outras civilizações do mediterrâneo, sobretudo a fenícia, terá sido tão 

fugaz quanto a passagem desta, pela costa, em busca de mercados.  

Os testemunhos da ocupação romana nesta porção do Ager olisiponense, não surgem como 

factores directos de continuidade no povoamento, mas antes como elementos sintagmáticos: 

os complexos das villae, que se constroem, é certo, em localizações já anteriormente 

ocupadas, introduzem formas de produção e uso do solo a uma escala que seria desconhecida, 

tal como as suas estruturas organizativas. A prova disto está no desmantelamento que se 

seguiu à queda do domínio romano, com um quase certo regresso às formas primitivas de 

vida, à volta dos casais. Ficou provado pela arqueologia que grandes melhoramentos terão 

sido introduzidos, pelos romanos, na construção, com novos e eficazes processos e materiais 

inovadores. Não foi a quebra e degradação do saber-fazer em fase pós-romana, que impediu 

essas inovações de chegarem até aos nossos dias. 
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Também o traçado de caminhos e a construção de pontes, trabalhos associados à operação de 

centuriação do território, contribuiu para a estruturação deste, favorecendo o povoamento e 

estabelecendo ligações que não existiam. 

Uma segura aculturação deve ter permitido a continuação dos processos de síntese cultural e 

religiosa, para os quais os autóctones parecem vocacionados. 

Se a organização administrativa romana vai ser continuada, com as naturais adaptações, 

passando pela transição visigótica e abrangendo o período muçulmano, estendendo por ele a 

sua influência até ao regime feudal pós-Reconquista, já o sistema fundiário e a evolução da 

propriedade deixam quase todas as questões em aberto.  

  

Pouco mais que conjecturas nos poderão levar da quase certa existência de grandes 

propriedades, identificáveis com os campos abertos, comuns em regiões calcárias, até à Baixa 

Idade Média, altura em que a divisão funcional e depois efectiva da propriedade pode ter 

tomado a forma das tiras, originadas nos campos abertos e tão marcantes da paisagem.  

O período muçulmano, que tinha criado no início da pesquisa, grandes expectativas, pois 

punha-se a hipótese de que o grande peso das características, tanto culturais como da 

paisagem (e também a morfologia e arquitectura), tivesse aqui a sua génese, revelou-se 

efectivamente rico, gerador de permanências que marcaram a unidade da região saloia. No 

entanto, numa visão de conjunto, o que se salienta é a síntese de influências que gentes de 

várias proveniências, mas também autóctones, herdeiros todos de diferentes saberes, terão 

sido capazes de realizar, fundando uma identidade cultural.  

A desagregação desta identidade começa a dar-se, para o interior do concelho de Cascais, 

apenas a partir de 1950, já que todas as vicissitudes da história de Cascais, objecto também de 

pesquisa, dos períodos de florescimento aos de cíclicas e profundas crises, só 

esporadicamente aparecem referidas ao termo da vila, ao território do município, sendo dúbia 

a repercussão que terão tido no interior. É de supor que a interioridade e o esquecimento 

tenham apenas preservado as características da cultura saloia (que pode ter esclerosado?), para 

a qual se tornou difícil a adaptação e integração no novo paradigma civilizacional, das 

comunicações, da mecanização, do progresso. 

A desintegração cultural vai processar-se através das profundas mudanças, económicas, 

sociais e políticas, que afectam e transformam os modos de vida e das quais participam os 

novos moradores suburbanos, transportados pelo inovador comboio eléctrico e promotores da 

expansão urbana clandestina. 
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2.3- Morfologia e modo de vida  

 

Elementos importantes, constituintes do modo de vida saloio, vão sofrer, nos concelhos de 

Cascais e Oeiras, um processo de progressivo desmantelamento, até ao apagamento total. O 

mais notório é o caso da agricultura, que a caracterização da cultura saloia trouxe para o 

primeiro plano. Para além de constituir a principal actividade económica, agregando a criação 

de gado e, como um dos últimos recursos, a produção de leite, era pela agricultura que se 

processava o vínculo primordial à terra. Como camponês, o saloio tornara-se num ser 

telúrico: todos os aspectos da vida, da religião ao ritmo do trabalho, passando pelo próprio 

vestuário, casa e gastronomia, tinham como referência o campo e as suas produções, os ciclos 

naturais, numa dependência que, não sendo original no contexto da ruralidade, assumia 

contornos muito próprios em certas manifestações culturais e no confronto com a cidade. 

Algumas especificidades prendiam-se justamente com a morfologia da ocupação do solo e 

com a arquitectura: a divisão da propriedade em tiras; o apelidado horror à árvore; a 

constituição do casal agrícola, com o respectivo pátio e a preponderância do tipo original da 

casa torreada.  

Não se pretende reduzir a esta selecção a extraordinária riqueza das manifestações de cultura 

das gentes saloias, suficientemente assinalada nesta pesquisa e que a etnografia largamente 

testemunha.  

Pelo contrário, a História e o reconhecimento desta cultura, com todos os seus conteúdos, 

permitem uma leitura integrada do território, conduzindo a compreensão da sua morfologia, 

assumida como resultante e factor da mesma cultura. 

 

- Os aglomerados e o seu contexto 

 

A verificação da correspondência entre a ocupação e construção do território e as 

condicionantes físicas, nomeadamente as características do solo, a morfologia do terreno, a 

presença de água, leva a concluir pelo equilíbrio e racionalidade gerais da mesma ocupação, 

resultado provável do saber empírico transmitido pela tradição, de fundação mais antiga, mas 

que romanos e muçulmanos ajudaram a configurar. 

A idêntica situação topográfica dos aglomerados; a sua disposição preferencial de meia 

encosta, orientados a sul, perto da margem da ribeira; as ligações escassas e em espinha ao 

percurso principal, eventualmente o mais antigo, por ser de festo; o aproveitamento, 

recorrente nesta situação, do cume mais próximo para implantação do moinho, são também 
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indicadores de um regime de subsistência que a história da região saloia e do concelho de 

Cascais suportam: beneficiários ou vítimas de um isolamento que talvez se possa considerar 

conjuntural, os saloios parecem ter construído um mundo muito próprio, (incluindo uma 

linguagem), um mundo de auto-subsistência, sem que, no entanto, se possam identificar 

quaisquer estruturas verdadeiramente comunitárias.  

Acresce que os núcleos antigos dos aglomerados estudados não parecem organizar-se à volta, 

ou a partir, de qualquer elemento polarizador de vida comunitária: não existe igreja, capela, 

praça, largo ou edifício que o assinale.  

A família é o eixo da vida, individual e social. A casa é o núcleo deste pequeno mundo. Os 

aglomerados, face à análise morfológica, revelam, nas suas origens, um conjunto heterogéneo 

de lotes individuais, de casais com os seus espaços e anexos exteriores, que sofrem depois 

sub-divisões, transformações, ocupações envolventes da casa inicial, difíceis de discernir, 

datar ou tipificar.  

A definição progressiva dos espaços públicos, sobretudo de caminhos (não propriamente 

ruas), parece ter seguido um processo de erosão provocada pela circulação de pessoas, 

animais e veículos, nas áreas inicialmente indefinidas de logradouros, cujos limites (por 

apropriação?) posteriormente demarcados, acusam o arredondado resultante. 

A delimitação de logradouros-pátios é feita em muros de pedra solta arrumada à mão 

(constituindo obras notáveis), ou de alvenaria de pedra rebocada, às vezes com portais. Estes 

muros, altos, bem como a hierarquia de acessos semi-públicos, poderão relacionar-se com 

alguns elementos marcantes da morfologia da cidade muçulmana.  

Um longo período de estagnação poderá ter contribuído para introduzir na evolução 

morfológica uma solução de continuidade, uma interrupção que, se por um lado permitiu a 

manutenção de permanências importantes para o estudo das origens das tipologias edificadas, 

por outro, acentuou o choque da aceleração actual das transformações e das intervenções 

intrusivas, desagregadoras de uma morfologia interna fragilizada pela profunda obsolescência 

das edificações. A marca do abandono e da ruína convive com as novíssimas construções, 

numa relação impossível. 

 

- Elementos da tipologia edificada 

 

Decorrente talvez daquelas arritmias evolutivas, verifica-se hoje, a partir dos ensaios de 

análise, que as permanências edificadas poderão incluir toda a escala de um processo 
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tipológico interrompido, o que permitiria a reconstituição teórica e eventualmente prática 

desse processo. 

Encontram-se, nos aglomerados estudados, os tipos de casas identificados como próprios da 

região saloia, embora se considere que a variedade de construções destinadas a outras funções 

para além da habitacional, merecia especial atenção, recomendando-se como estudo 

específico. 

Do ensaio de processo tipológico, feito com base em tipos já elencados pelos autores 

consultados, utilizando os exemplos recolhidos de arquitectura saloia e aplicando a 

metodologia preconizada por Cannigia e Maffei, pode concluir-se o seguinte: 

- A morfologia congelada das povoações saloias em causa permite um estudo aprofundado do 

processo tipológico, uma vez que coexistem os tipos que entretanto se foram sucedendo, mas 

sem substituição dos anteriores. 

- O modelo para este estudo poderia ser de aplicação à arquitectura saloia em geral. 

- Os exemplares dos tipos coexistentes num mesmo espaço e correspondentes a diferentes 

fases da evolução tipológica, vão desde a casa elementar, só com uma porta e espaço único, 

até à casa de dois pisos corridos, passando por todos os tipos intermédios e de transição de 

tipo, nomeadamente a casa torreada, que se descobre directamente derivada da casa 

elementar. 

- Considera-se possível desenvolver estudos com base em levantamentos locais, no sentido de 

determinar as leis ou regras da duplicação sucessiva que fazem passar de um tipo ao seguinte. 

 

2.4- Conclusões e prática 

 

Como complemento explicativo e conclusões do Quadro síntese de metodologia operativa 

proposta (II.3.4.e), já apresentado, defende-se que não é possível interpretar a paisagem 

antrópica de forma completa, sem estabelecer uma relação dialéctica entre os vários 

componentes dessa paisagem, dos quais os elementos culturais não são os menos importantes.  

Do confronto entre modos de vida, ocupação do solo e contexto histórico, ressalta a 

necessidade de reconhecer, no território em construção, a própria cultura construída. Quer 

dizer, não basta que as metodologias de análise territorial e a própria Morfologia Urbana, 

aprofundem as questões prévias, não só da história, da etnologia, da antropologia, da 

sociologia, da geografia humana e mesmo outras disciplinas que se revelem úteis à 

compreensão dos assentamentos humanos, da cidade ao território, passando pelos fenómenos 

complexos do suburbanismo. É sobretudo necessário interpretar as contribuições dos estudos 
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no âmbito dessas disciplinas para um determinado território, como factores primordiais da 

forma construída.  

Se essa forma é assumida como manifestação de cultura, tal como defendido na presente 

pesquisa, então ela é comunicação e, para além da compreensão de uma linguagem, o nosso 

trabalho não pode deter-se nas simples denotações. Resultou, como conclusão do estudo 

desenvolvido (e que não pretende ser mais do que uma aproximação) que, entre identidade e 

território, se estabeleceu, no caso da região saloia, um vínculo que ultrapassa as funções 

primárias e remete, através de uma complexa estrutura sócio-religiosa e tradicional, para 

conotações simbólicas, cuja relação dialética com os objectos de estudo é difícil de 

estabelecer, uma vez perdidas as chaves de leitura de realidades em extinção. 

Assim, a história e a cultura locais, elementos que a Morfologia Urbana considera 

constituintes dos próprios fenómenos urbanos (e humanos em geral), fornecem a 

contextualização dos mesmos objectos (os elementos da morfologia, os aglomerados, as 

estruturas rurais, as paisagens culturais...). No entanto, de acordo com as presentes 

conclusões, tanto aqueles elementos, como os próprios objectos de estudo, se tornam 

indissociáveis, factores de uma realidade mais abrangente que designamos de identidade 

cultural. 

A Morfologia urbana, sobretudo através da escola italiana, tem estudado métodos projectuais 

para intervir nos núcleos históricos, tendo justamente em conta aquela associação entre 

cultura e construção. Nomeadamente, Cannigia e os seus continuadores (mais do que 

seguidores), têm procurado, através da continuidade do processo tipológico, definir 

metodologias de projecto que justifiquem, que deêm sentido prático (e utilidade social) aos 

prolongados estudos e investigações. No entanto, alguma coisa parece faltar sempre. É que a 

ponte para as estruturas do passado não está exclusivamente no exercício da consciência 

crítica actual, substituto, segundo Cannigia e Maffei, da consciência espontânea vernacular, 

uma vez que os resultados não são ainda satisfatórios.  

A aproximação que aqui se propõe tem a ver com dois aspectos adicionais, mas que poderão 

ter implicações importantes nas metodologias a adoptar face à intervenção no património 

(fazendo uma extrapolação a partir dos resultados da análise parcial efectuada).  

 

O primeiro aspecto prende-se com o aprofundamento do conhecimento e a divulgação dos 

elementos da identidade cultural local, não só no sentido de ajudar a criar uma consciência 

colectiva (cumprindo a função social de construção de verdadeiras comunidades), mas 

sobretudo como base de um trabalho prévio de interpretação do espaço construído e da 
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paisagem, indispensáveis a todos os níveis do planeamento. Acresce que essa interpretação 

terá de ser feita tendo em conta a estreita relação entre os objectos e os modos de vida que os 

mesmos expressam e condicionam, bem como os significados e conteúdos simbólicos 

implícitos. 

 

O segundo aspecto tem a ver com uma operação semiológica: trata-se do trabalho de 

actualizar os significados que faziam, das actuais ruínas, espaços habitados e funcionais. Sem 

o renovar do sentido do urbano e do colectivo, todas as remodelações e requalificações 

continuarão a ser, de forma hipócrita, apenas o esventrar dos espaços do passado, numa clara 

violação do espírito do lugar, na mesma onda que fez das gerações actuais predadores do 

ambiente e da natureza. 
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ANEXO A 
 
ALGUNS CÍRIOS DA ESTREMADURA MAIS IMPORTANTES a) 
Santuário/Local/Origem Círios   Santuário/Local/Origem           Círios 
 
 
-Nª Sª do Cabo 
-Cabo Espichel 
- Lenda- Milagre 
atribuído à Virgem 
através de imagem 
recuperada 
- Envolve mareantes, 
nobreza e povo em fases 
sucessivas. 
- Imagem pequena, 
substituída por obra de 
arte com destino aos 
círios, que funcionaram 
com “bandeira” 
- Possível origem em 
santuários mais antigos 
- Instituído Giro do 
Termo ou dos Saloios em 
1430, com um 
Compromisso da 
Confraria (regras)- Loas 

Giro Saloio (actual):  
- Carnaxide 
- S. Julião do Tojal 
- S. Pedro de Penaferrim 
- Belas- Loures- Carnide 
- Barcarena -Lousa 
- Sº Antão do Tojal 
-Nª Sª do Amparo 
Benfica 
- S. Domingos de Rana 
- S. João das Lampas 
- Montelavar - Rio de 
Mouro - NªSª Ajuda 
Belém 
- Cascais - Odivelas 
- S. Martinho Sintra 
-Almargem do Bispo 
- Sº Estêvão das Galés 
- Igreja Nova - Terrugem  
- Fanhões 
- SªMaria e S. Miguel 
Sintra 

 
- Nª Sª da Nazaré 
- Sítio da Nazaré 
-Lenda- Milagre, 
aparição, 1182. 
-Envolve cavaleiro, 
nobre. 
- Imagem pequena, tipo 
“Virgem Negra” 
- Possível origem em 
santuários mais antigos 
- Giro ordenado por D. 
JoãoV 
- Inclui Loas 

Real Círio, ou Real Círio 
dos Saloios, ou da Prata 
Grande: 
- Mafra- Sº Isidoro 
- Montelavar- Cheleiros 
- Encarnação 
- S. Pedro da Cadeira 
- Ericeira- Sª do Ó 
- Alcainça- Terrugem 
- S. João das Lampas 
- Sobral da Abelheira 
- Sº Estêvão das Galés 
- Gradil- Livramento 
- Enxara do Bispo 
- Igreja Nova 
Fora do Giro: 
- Lisboa-Sintra-Colares-
S. Pedro 2 Portos-A. do 
Bispo-Olhalvo-Matacães 
-Turcifal-Vila Verde b) 

 
Nª Sª da Atalaia 
- Aldeia Galega do 
Ribatejo 
- Aparição da Virgem 
sobre árvore curativa; 
Fonte de nascente 
milagrosa 
 
 
 

-Círio dos Oficiais da 
Alfândega de Lisboa 
- Círios dos marítimos 
solteiros e casados de 
Alcochete 
- Círio dos varinos de 
Lisboa 
- Círios de várias 
freguesias de Lisboa 
- Setúbal-Sesimbra-Olhos 
de Água-Carregueira-
Alcochete-Caparica-Qta 
do Anjo-Azóia-Aldeia  
Galega-Palmeloas 

 
Nª Sª dos Remédios 
- Peniche 
- Inclui Loas 
- O Círio chegava de 
noite ao santuário, à luz 
de archotes, dando 3 
voltas em redor da igreja  

Peregrinação conjunta de: 
- Moledo-Serra d’El Rei-
reguengo Pequeno 
- Lourinhã 

Igreja de S. Pedro 
- Almada 
- Por voto feito durante a 
epidemia de febre 
amarela 

- Círio de Nª Sª da Graça 
da igreja de Sª Cruz do 
Castelo (Lisboa) 
 
 
 

 
Ermida de Nª Sª da 
Arrábida 
 

- Círio do Mosteiro de Nª 
Sª da Esperança ( Lisboa) 

 
Nª Sª da Penha de 
França 
-Lisboa 
 

- Círio das Palmeloas 
- Círio dos catraeiros e 
fragateiros da outra 
Banda 

 
Quinta da Penha Longa 
- Sintra 
- Festa de Nª Sª da Saúde 

- Círio do Murtal 
(Cascais) 
c) 

S. Saturnino na Peninha 
Nª Sª do Monte da 
Peninha d) 
- Sintra 
 
 

- Eguaria, Colares, p/ Sª 
Rita- Cascais-Sintra-
Colares-S.João das 
Lampas-Azóia-Malveira 
da Serra-Milharado 
 

 
Nª Sª da Guia e) 
- Cascais 
 
 
 

- Círio de Almoçageme 
- Confrades lisboetas de 
Nª Sª da Guia em dia de 
S. João 
- Cascais 
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Ermida de Sª Cristina 
- Azueira 
 

- S. Lourenço dos Francos 
(sec XVIII) 
- Ponte de Rol-
Monteigrão-Moita dos 
Ferreiros-Marteleira 
 

 
Capela de S.Julião 
- Entre Ericeira e 
Carvoeira 

- Ponte de Pedrulhos  
(Torres Vedras)  
- Círios de várias 
localidades que se 
perderam 

 
Nª Sª da Luz 
(antigamente da Guia)f) 
- Serreira, Sobral de 
Monte Agraço 
 

- Juromelo (Sapataria) 
- Palhacana (Sapataria) 

 
Bom Jesus do Carvalhal 
- Carvalhal, Óbidos 

- Círio de Torres Vedras 
- Círio do Cadaval 

 
Nª Sª da Piedade 
- Merceana, Alenquer 
 
 
 

-Alcochete-Alhandra-
Atouguia da Baleia-
Geraldes  

 
Sª Quitéria de Meca g) 
- Alenquer 
- Origens locais 
identificadas com a 
inscrição numa geografia 
mítica, sagrada, com a 
associação ao culto do 
Espírito Santo e  à 
topografia da Terra Santa, 
acrescida do topónimo 
muçulmano Meca. 
- Lenda- Aparição de 
imagem de Sª Quitéria 
- Para além de 
conjecturas de origem, 
principal função: 
protecção do gado 
- Festa inclui benção do 
gado- 3 voltas à igreja. 
- Igreja erguida no séc. 
XVIII- Patrocínio real e 
confrarias 

- Círio da Vila 
- Sª Mª dos Olivais 

 
Para além dos Círios, eventos organizados e periódicos, outras festas e peregrinações se realizavam, bem como a 
acorrência de povo em geral, de diferentes povoações para os santuários da respectiva preferência, ou talvez 
aqueles que, numa determinada época, estivessem mais na “moda”.  
As festas incluíam muitas vezes o “bodo”, como expressão de caridade cristã  
              
Notas: 
a)- Quadro sinóptico da descrição feita por SOARES, Maria Micaela - Saloios. Separata do Boletim Cultural da 
Assembleia Distrital de Lisboa, 1989-1990, I Série, p.26-40, completado no que respeita a origens e 
características por PEREIRA, Paulo. Enciclopédia dos Lugares Mágicos de Portugal. Lisboa: Público, 2006.  
b)- FELGUEIRAS, Guilherme- Os círios estremenhos. In Estremadura Boletim da Junta de Província. II Série. 
nº1. Lisboa: J. P. E., 1943.p.78: O autor faz uma listagem, não completa nem sistemática, mas na qual surgem 
também: Alfeizeirão, Aljubarrota, Azueira, Caldas da Rainha, Carvoeira, Cós, Ericeira, Fanga-da-Fé, Maiorca, 
Penela, Porto de Mós, Santarém, Tornada. 
c) REDONDO, Belo- Murtal Aldeia das Murtas Com o foral da vila de Cascais e seu têrmo. Cascais: 
Museu- Biblioteca do Conde de Castro Guimarães, 1943,p.21-22: “...sei que o cólera-morbo de 1853 e a febre 

amarela de 1855 os pouparam. E, em razão disso, até há poucos anos, a festa maior da aldeia era a romaria à 

Senhora da Saúde, na qual tinha destaque o círio do Murtal. Carros de bois, enfeitados bizarramente, 

transportavam, sete semanas depois da Páscoa, toda a gente do lugar à quinta da Penha Longa.” 
c)- PEREIRA, Paulo- Enciclopédia dos Lugares Mágicos de Portugal. Lisboa: Público, 2006. Vol.3,p.69-71:O 
autor considera que a fundação de uma capela dedicada a Nª Sª da Conceição no século XVII, num afloramento 
granítico proeminente da Serra de Sintra, a quase 500m de altitude, junto ao local onde já existia uma capela, 
“muito antiga e remontando pelo menos ao século XII”, da invocação de S.Saturnino (p.98-99: nome que remete 
para cultos saturnianos, próprios de finisterras, que neste caso é o Cabo da Roca), corresponde à continuidade da 
sacralização do lugar, “assegurando a sua cristianização”. O conjunto das construções inclui “casa para 
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romeiros, sendo certas e regulares as peregrinações àquele ponto da serra”. A lenda que está na origem do 
santuário “relata a aparição de uma imagem da Virgem a uma pastora”, a qual, sendo muda começa a falar para 
dizer a um anjo que está junto a uma ovelha perdida que não tem pão em casa, uma vez que a família é muito 
pobre. Então ao milagre da fala soma-se o do pão, já que a arca doméstica, que estava vazia, surge cheia de pão. 
Com a erecção da capelinha, em mais este “alto-lugar” da Serra de Sintra, assimila-se, uma vez mais, segundo o 
autor, “o paganismo dos cultos da Deusa-Mâe e da Lua”, ideia reforçada pelo facto de ser justamente a lua sob 
os pés o principal atributo da Nª Sª da Conceição, o que é “sinal desta permanência e transmissão de símbolos e 

da mutação dos cultos saturninos em cultos lunares”. 
- CAETANO, Maria Teresa- Contributos para o estudo das Lendas de Nossa Senhora da Peninha. In 
Etnografia da Região Saloia: A Diversidade do Quotidiano. Sintra: Instituto de Sintra, 1999, p.17-44: A autora 
faz um estudo comparativo das lendas provenientes de diferentes povoações no raio de influência do santuário. 
Os elementos comuns são os assinalados por Paulo Pereira. 
d) -GÓIS, Damião de- Descrição da Cidade de Lisboa. Tradução e notas de José da Felicidade Alves. Lisboa: 
Livros Horizonte, 2001.p 41. Fazendo a descrição da costa, numa aproximação por via marítima à cidade, depois 
de passado o Promontório da Lua, escreve Damião de Góis: “Mais para dentro, a pequena distância, no extremo 

da abertura do estuário de Lisboa, vê-se entre cachopos uma ermida dedicada à Virgem Mãe, chamada Nossa 

Senhora da Guia: ali acendem à noite uns fachos para indicar o trajecto aos navegantes nocturnos, evitando 

assim que estes, não conhecendo bem aqueles sítios, se vejam arrastados a arremessar as naus contra os baixios 

e rochedos vizinhos.” 
-SILVA, Raquel Henriques da- Cascais. Lisboa: Editorial Presença, 1988.p.35: “ Só no século XIX, quando 

pararam as tradicionais e concorridas romagens das gentes de Lisboa à Guia, na primeira Oitava do Espírito 

Santo, e os caracteres específicos da cultura piscatória entraram em acelerada decomposição, a capela deixou 

de assimilar, no seu antiquíssimo corpo, as modas arquitectónicas e decorativas, tornando-se um objecto inerte, 

sujeito a abusivas reconstruções e abandonos de que o seu estado actual constitui triste manifestação.” 
 
e) –SOARES, Maria Micaela- As Ermidas de Nossa Senhora da Guia, no Lugar da Serreira. In Boletim 
Cultural Assembleia Distrital de Lisboa, 1999, p.167-179: Trata-se uma vez mais de um local de peregrinação 
devota marcado por uma “aparição” da Virgem e pela existência de uma fonte. “É vulgar a existência de fontes 
milagrosascontíguas aos templos consagrados à Virgem, muitas das quais, por seu privilégio divino, faz brotar.” 
Manancial de vida, a água surge simbolicamente associada à saciedade da sede espiritual: “a própria fonte é uma 
metáfora mariana.” Actualmente as ermidas descritas pela autora são dedicadas a Nª Sª da Luz. Junto às mesmas 
foram erigidos, logo na época da fundação, um eremitério e casas de romagem. 
Dois aspectos se podem respigar deste texto que interessam ao presente contexto: 
- Como noutros casos, a designação de ermida indica a existência de uma capela isolada, neste caso descrita 
como “junto ao lugar”( SANTA MARIA, Frei Agostinho- Santuário Mariano. Lisboa, 1707. Tomo II, p.90) 
- Em nota de rodapé, chama a autora a atenção para o facto de que a invocação à Sª da Guia entre os marítimos é 
atestada, na Estremadura, pelas também ermidas da Senhora em Cascais e no lugar da Atalaia no concelho da 
Lourinhã.  
 
f) -PEREIRA, Paulo- Enciclopédia dos Lugares Mágicos de Portugal. Lisboa: Público, 2006. Vol.14, p.43: 
Também padroeiro do gado é S. Mamede, “santo totalmente lendário”, cuja história o dá como originário da 
Capadócia, onde, no deserto, pregava aos animais, com cujo leite fabricava queijo. “Poderá, em alguns casos— 
principalmente em territórios de grande incidência de moçarabismo— encontrar-se na base da cristianização de 
lugares de culto islâmico, o que se explica pela fonética, em que Mamede=Maomé.”Um desses lugares é 

justamente S. Mamede de Janas, Sintra, onde na festa do santo, a 15 de Agosto, se fazia a bênção dos animais, 

num rito de propiciação das colheitas e da fecundidade do gado”, dando este três voltas à capela. Capela esta 
com características arquitectónicas excepcionais, de planta circular e inspiração clássica (eventualmente devida a 
Francisco de Holanda, que tinha casa em Almargem do Bispo), acusando implantações e ocupações anteriores 
moçárabes e romanas (Vol.3, p89-92). De notar que os vestígios moçárabes apontam para uma construção de 
planta rectangular. 
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ANEXO B 
FEIRAS DA REGIÃO SALOIA 

VARGAS, José Manuel - As feiras saloias. Notícia histórica e proposta de reanimação. In Etnografia da Região 
Saloia. A Diversidade do Quotidiano, Sintra: Instituto de Sintra, 1999, p.240; P.241 
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ANEXO C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Transcrição de gravação feita por Cláudia Cabrita) 

1- ENTREVISTA AO Sr. CARACOL 
 
 
Entrevistadora: Maria Amélia Cabrita (E)  
Entrevistado: Sr. Caracol (C) 
Data: 20 de Outubro de 2006 
Local: “Museu” do Sr. Caracol, em Trajouce 
 
 
- O Sr. Caracol no seu museu, mostra o dispositivo 
para desmamar bezerros e uma grade para a lavoura 

2- ENTREVISTA AO Sr. ANTÓNIO MADUREIRA 
 
Entrevistadora: Maria Amélia Cabrita (E)  
Entrevistado: Sr. António Madureira (M) 
Data: 25 de Outubro de 2007 
Locais: Junto à casa do Sr. Madureira; no bairro de S.Miguel das Encostas; na Rebelva 
 

3- ENTREVISTA  AO Sr. JOSÉ VAZ VENTURA 
 
 
Entrevistadora: Maria Amélia Cabrita (E)  
Entrevistados: Sr. José Vaz (JV) - D. Angélica (A), com o genro, Sr 

João Cândido (JC), natural de Tires 
Data: 16 de Fevereiro de 2007 
Local: Bairro das Coveiras, na casa do Sr. José Vaz 
 
 
- O Sr. José Vaz com a máquina fotográfica, “caixote” com que tirava 
fotografias nos (raros) passeios dos anos de 1960. 

- O Sr. Madureira no local 
onde era sua primitiva casa, o 
Casal dos Grilos, fundado 
pelo seu pai. 
 
- Junto ao anexo da casa, 
onde construiu, ele próprio, 
um forno com chaminé. 

Nota: registo de conversas informais com as pessoas indicadas (não se trata de entrevistas estruturadas). 

(Transcrição de entrevista feita por João Cândido) 

(Transcrição de gravação feita por Manuela Correia) 
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1- ENTREVISTA AO Sr. CARACOL 
 
Entrevistadora: Maria Amélia Cabrita (E)  
Entrevistado: Sr. Caracol (C) 
Data: 20 de Outubro de 2006 
Local: “Museu” do Sr. Caracol, em Trajouce. 
 
A conversa gravada foi precedida de uma parte que foi apenas registada no essencial. O Sr. Caracol, 
conversador inveterado, tinha adiantado algumas informações sobre as lavadeiras que depois se 
retomaram: 
 
E: Em relação às lavadeiras gostava que me explicasse como era. 
C: Normalmente as lavadeiras deslocavam-se daqui à morada das patroas, iam a Carcavelos, à Parede, 
Oeiras, conforme a nossa zona...A zona daqui, a zona daqui é mais Carcavelos ou Parede, se fosse a 
zona de Talaíde era mais longe. 
E: Mas era uma ideia de que estas lavadeiras vinham de vários sítios lavar àquele pêgo. 
Que era muito bom 
C: Era muito bom. A senhora arquitecta conhece, fez aquele projecto ali da igreja. E ali junto à igreja 
também tem lá uma pontezinha 
E: Mas é uma ponte nova 
C: Nova, pequenina que lá fizeram.  
E: Sim 
C: É que a ponte da parte de cima, quando se vai daqui para lá, da parte de cima da ponte também 
aquilo ali era o rio. O rio que passa ali e as senhoras de Trajouce iam lá lavar as roupas. 
E: Mas era também para fora, ou não? 
C: Umas para fora e outras cá para casa e depois punham a estender, punham a corar 
E: Exacto 
C: Punham a corar ali onde tinha aquelas ervas, ali em cima. Aquilo dava ali mais ou menos até Abril, 
Maio... Depois o rio secava. 
E: É o mesmo género (de Loures) 
C: Vinham para Lisboa com as carroças carregadas 
E: Mas aqui nunca iam para Lisboa 
C: Não. Aqui normalmente, aqui esta zona era entre Carcavelos...Lavavam as roupas, depois 
engomavam e iam entregar às senhoras. 
E: Olhe, como é que essas senhoras/raparigas se vestiam? 
C: Naquela altura vestiam-se os fatos mais simples. 
E: Quando diz “naquela altura” é quando? 
C: Quando? Início dos anos 40, 50... 
E: Fiquei muito admirada porque li que as cores eram muito garridas 
C: Eram garridas. Era chita, que as senhoras levavam muito aquelas saias pregueadas. 
E: Não eram saias duplas? Uma delas arregaçada e a outra simples? 
C: Não, normalmente elas usavam saias pregueadas. Sabe o que é saia pregueada? Todas franzidas, 
usavam muito disso. Aquilo fazia uma roda e em raparigas novas tinha sua beleza.  
E: E porque é que usavam botas? Não se metiam na água para lavar? 
C: As botas, quando chegavam a casa, se estivessem sujas de lama ou de terra, lavavam-se. 
E: Não, mas eu digo para lavarem a roupa não estavam dentro de água? 
C: Não, aqui não se usava vestes dentro de água. Essa zona de se lavar dentro de água, ainda hoje não 
sei se ainda há, se não, era em Coimbra. 
E: E no Algarve também. 
C: Nos rios, a gente passava de carro e viam-se as mulheres com os pés dentro do rio a lavar a roupa. 
Não, aqui não, aqui as mulheres tinham umas joelheiras em madeira e tinham um pano para pôr nos 
joelhos para estarem ali mais tempo, se não sofriam dos joelhos e lavavam a roupa. 
E: Na pedra 
C: Isso arranjavam lá elas.  
E: Que punham à beira da água. 



Território e Identidade: Aspectos morfológicos da construção do território e a Identidade Cultural Saloia 
 

578 

C: Para bater a roupa. Para sair o mais sujo. Batiam, saía o mais sujo e depois punham a corar. 
Punham a corar, ali ao fim de um bocado de estar ali a corar iam molhando com água, lavavam outra 
vez e ficava... 
E: Lavavam com sabão? 
C: Era sabão azul  
E: E o que é que elas usavam na cabeça? 
C: Aqui nesta zona o que usavam era o lenço. Não quer dizer que não houvesse uma ou outra que 
usasse um chapéu ou qualquer coisa assim, mas mais, era o lenço 
E: Disseram-me que o lenço...ficava um laço em cima... 
C: Era. Davam assim uma volta e depois atavam com um nó assim aqui em cima. 
E: É que esta aqui está só atrás. Não me recordo é de me terem falado do avental mas também usavam 
avental 
(Figura do livro “saloios”) 
C: Ah, isso uasavam muito. Mesmo até no uso da casa a trabalhar em casa usavam avental. Tiravam o 
avental se queriam ir à rua ou se vinha a senhora do peixe (a peixeira ou o peixeiro) – “ é o peixe!” e 
depois chegavam e iam tratar da casa, punham o avental novamente 
E: Quando falou nos varinos e varinas, como é que isso apareceu aqui? Porque é que falou nisso? 
C: Os varinos e as varinas vinham de Cascais da lota de Cascais. 
E: E vinham aqui? 
C: Vinham aqui a pé 
E: Portanto em Cascais também haviam varinos e varinas? 
C: Pois havia. Então não havia?  
E: Com as mesmas características que os de Lisboa? 
C: Eram o mesmo género. Vinham a pé. Em Quenena, em fentre à estação elevatória , ainda está lá a 
família de um que se chamava o Bráulio que era o peixeiro que ele vinha de Cascais a pé, descalço, 
para aqui. Com umas canastras ao ombro, assim um pau com uma canastra em cada ponta do pau. E 
vinha até aqui. E trazia para casa para Quenena que ele morava em Quenena.  
E: Mas é vivo? 
C: Não, já morreu. Tem lá é filhos dele ainda 
E: Conhece esta senhora? 
C: Maria... 
E: Maria Micaela Soares 
C: Esteve aqui há pouco tempo 
E: Ela esteve ai? 
C: Esteve, esteve 
E: Tenho de a ir visitar também 
C: Mas vinha com muita pressa. Estas pessoas veêm aqui e começam a conversar e perguntam não sei 
quê mas quando olham para o relógio “eh pá já é muito tarde!”  
E: Ela já tem alguma idade, não é? 
C: Já, já 
E: Eu vou ter com ela porque também quero conversar com ela. Ela disse-lhe que estava a fazer um 
trabalho para aqui para esta zona, para Cascais. 
C: Eu fui lá à igreja ter com ela, mas as pessoas que lá estavam na igreja sabiam de uma rapariga que 
era mesmo de cá. 
E: O que ela queria saber era alguma coisa relativamente aos costumes e assim, para tentar afinar 
C: Queria saber essa parte do quintal, essas coisas... 
E: É que agora é um bocadinho complicado estar a recuperar estas memórias 
C: É, porque se fosse há dez ou quinze anos atrás  
E: Era mais fácil  
C: Esses dez ou quinze anos têm muita influência porque havia aqui homens que ainda aprendi um 
bocadinho com eles, só a falar com eles. E esses homens desapareceram, tanto os homens como as 
mulheres. Uns deram-lhes AVCs, outros deram tromboses, outros não sei que mais. (?) perguntar a 
eles e tenho aqui a minha irmã que é muito mais velha do que eu, mas se forem perguntar a ela  
E: Não se lembra...não é capaz de dizer nada 
C: Não, não consegue. Não dá um seguimento  
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E: Mas a Doutora estava mais interessada nos falares e assim, não? 
C: Era, era.  
E: Pois 
C: Nas pronúncias, quando se falava. As pronúncias daqui, e isso é muito importante. A escola da 
Abóboda, era a escola que dava escola a Trajouce, a Polima, ao Outeriro de Polima, Conceição da 
Abóboda 
E: A escola primária? 
C: A escola primária, a que está lá hoje. 
E: É aquela. 
C: Agora é uma creche, um infantário ou que é. E arquitecta, você pode ser de muito longe e se 
chegasse a Trajouce e falasse com as pessoas de Trajouce e falasse com as pessoas da Abóboda, você 
dizia logo “ah você é da Abóboda”. 
E: Ai que giro, mas agora já não 
C: Não, essas juventudes de agora mais ou menos... 
E: E o que é que caracterizava esses falares? Nunca percebi. O Guilherme está sempre a dizer “é um 
falar a falajar”. 
C: O Guilherme Cardoso mais o José da Encarnação até já estiveram com um rapaz e ainda volta não 
volta... 
E: Mas é um sotaque? Não é um vocabulário? 
C: É um sotaque.Volta não volta ainda se escapa.“Hei...Eles derem, derem mas levarem que se 
fartarem...hei” 
E: Mas isso é difícil, isso não se escreve. 
C: E aquela palavra que até o José da Encarnação uma vez escreveu (agora não sei desse jornal) mas 
tenho isso! De maneira que falava nisso, que entrevistou esse tal rapaz e ele ainda arrasta um 
bocadinho.  
E: Que engraçado 
C: Pronto, é como o Celestino Costa fez livros sobre a Abóboda, de maneira que fala nas alcunhas. A 
pessoa que, por exemplo, a arquitecta ou este senhor ia à Abóboda quatro ou cinco vezes, chegava. Ao 
fim de quatro ou cinco vezes já arranjava lá um padrinho.Já tinha que ser, ou porque era o bigodes ou 
porque era não sei o quê. 
E: Mas aqui há um registo? Porque agora temos o de Tires, aquele senhor que escreveu “Tires quando 
eu era pequenino”, que na apresentação a gente estava lá os dois, não é? Aquilo está muito giro. Leu o 
livro? 
C: Li, li. 
E: Está muito engraçado. 
C: Está, está. 
E: E tem então essa cena das alcunhas. Quer dizer que nos outros lados também era assim? Olhe que 
em S.Domingos de Rana não. 
C: Também havia alcunhas  
E: Também? 
C: Não havia...como na Abóboda. Nem Tires, nem Tires se aproxima como na Abóboda. Na Abóboda 
é que, praticamente, eram todos!   
E: E não se ralavam, já sei 
C: Não, não. Hoje já não gostam 
E: Hoje já não? 
C: Hoje já não gostam, já foram chatear o...ou foi o Noutel ou foi o outro o Celestino Costa por causa 
de algumas alcunhas, que já foram trabalhar para a Suiça, para a Alemanha e... 
E: Já não acham graça 
C: E já não acham graça porque hoje já vivem um bocadinho melhor e naquela altura vivíamos mal. E 
a gente quando está melhor quer falar melhor... 
E: Mas eram tão giras, é uma coisa que se perde 
C: A Abóboda era de tudo, todos que eu conheço lá da minha idade 
E: Então diga o seu nome, por favor. O seu nome mesmo 
C: O meu nome, Armando Jesus Freire  
E: E o Caracol? 
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C: É, porque o meu pai e o meus tios... 
E: Também é fruto disso, ou não? 
C: Eram todos. Eu sou o herdeiro número um dos Caracóis. Tenho aí mais primos  
E: Mas não está registado esse nome 
C: Não, não tem nada a ver. 
E: Quer dizer, daqui igual a: Senhor Caracol 
C: Igual ao Caracol 
E: É muito giro. Mas há mais Caracóis 
C: Aqui há mais, temos os meus primos  
E: Na Abóboda e assim...não é? 
C: Não, a Abóboda não. Temos aqui, pedi à Junta para pôr aqui a rua dos Caracóis 
E: E Tires? 
C: Tires também não. Há é na Malveira da Serra e em Porto Salvo, mas já é outra raça de Caracóis. Há 
caracóis mais pequenos, há caracóis maiores. E aqui eram três irmãos, esta casa é do meu pai, esta cor-
de-rosa que está aqui era de um tio meu e as outras da parte de baixo mais escuras também eram de 
um tio meu. 
E: Estas casas eram todas parecidas com algumas que eu vejo aí de 2 águas? 
C: Era, era como esta que eu tenho agora aqui, olha. Vê-se aqui o telhado desta 
E: Com uma porta e duas janelas? 
C: Exactamente, era mais ou menos isso, era 
E: Estou a ver...Com a tal distribuição que me disse há bocadinho 
C: É. Era a cozinha, pronto não quer dizer...há aí outras casas de pessoas que já vivíam melhor, porque 
aqui em Trajouce sempre foi uma aldeia com muitos lavradores. Foi uma aldeia com pessoas que não 
eram aqueles ricos, ricos, ricos, mas com muitos lavradores. A gente tinha uma média de 650 moios de 
trigo por ano. 
E: Isso a mim não me diz nada. Quanto é que é um moio? 
C: Um moio são seis sacas de trigo. Um saco de trigo são seis alqueires. Cada alqueire são 14 litros  
E: Já da outra vez fizémos esta conversa 
C: Não é 14, é 13,8. Mas normalmente quando se arredonda é 13 litros. Um alqueire 13 litros, um saco 
são 6 alqueires e um moio são 10 sacos 
E: Então agora passámos directamente para uma coisa que me interessa, que é justamente a agricultura 
porque o que eu tenho ouvido sempre dizer é que uma zona preferencialmente de cereais. 
C: Era, aqui esta zona. Aqui era. 
E: Mas toda esta zona. Ou há alguma excepção?  
C: Aqui, a partir de Manique até Leião ou até ao Tagus Park e Porto Salvo, pronto, era uma das 
melhores zonas daqui destas zonas todas daqui de Sintra, para trigo. De Manique para lá, as terras já 
produziam um trigo... 
E: Para lá para onde? 
C: Para o lado de lá de Alcoitão ou de Alcabideche, para aquele lado. Como a Areia ou Birre tem um 
chão mais branco não produziam trigo como aqui. Aqui era chamado o chão de primeira! 
E: Portanto, e este que trigo era? Era outro trigo? 
C: A gente tinha aqui trigo, pronto, o nome dele era pragana, havia o trigo 
E: Pragana! Pão de pragana  foi uma expressão que eu vi. 
C: Era trigo de pragana 
E: Esse é bom? 
C: Esse trigo era bom. Trigo de pragana é um trigo que depois tem, como é que eu digo, tem as 
espigas.  
E: Sim, sim. 
C: Trigo mocho, esse não tem pragana. 
E: Ah! Há um que não tem. 
C: Há, o trigo mocho é o que não tem. A pragana pega-se à roupa, se for assim uma roupa de fazenda, 
aquilo pega-se à roupa 
E: A gente chama até praganas a isto 
C: É exactamente é isto mesmo, exactamente. E o trigo mocho, pronto... 
E: Estou a ver, tem só os bagos.  
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C: O chão aqui é preto, é um chão armado. Este chão preto, este chão aqui é um chão forte. 
E: Mas esse não é este deste lado? Deste lado de Oeiras? 
C: É o que eu digo, desde Manique para lá começa a ser chão mais branco, de Manique até Oeiras (até 
Porto Salvo por aí a fora) é tudo chão negro, chão preto e encarnado 
E: É o mais basáltico 
C: É. E esse é que dava ali ou trigo, ou milho, ou fenacho, ou cevada – Boa, do que era bom! 
E: Então e o milho era de sequeiro?  
C: O milho é de sequeiro. O milho já é semeado em Março para depois ser apanhado em Maio, 
Junho... 
E: Estava convencida que o milho tinha de ser regado. 
C: Aqui nesta zona não. 
C: O milho regado, na zona Norte há zonas que é regado. Mas a gente aqui não, aqui semeava mais ou 
menos em Março é que semeava o milho. Havia este chão que tinha humidade para sustentar o... 
Os Invernos agora, isto agora os Invernos é que estão muito diferentes do que eram: antigamente 
regulavam mais ou menos 6 de Verão, 6 meses de Inverno não quer dizer que era aqueles seis meses 
certos. 
E: Claro, percebo. Havia metade do ano 
C: Metade do ano era Verão, metade do ano era Inverno. Porque chega a estar semanas a chover, 
semanas que os homens do campo não saiam às terras. Semanas que os homens do campo não saiam 
às terras, e para comer tinham problemas graves e se fossem tractores não conseguiam ir para as terras 
que pisavam tudo. Com os bois sempre era, pronto, era mais...Pisava menos, não pisa tanto.   
E: A propósito de animais, tínhamos então criação de animais para trabalharem  
C: Aqui, nesta zona, era bois. Aqui, vacas, pouca gente tinha aqui vacas. Vacas de trabalho 
E: Mas mais para baixo já havia vacas 
C: Nestas zonas? 
E: Porque havia muito leite 
C: Ah, isso são vacas leiteiras 
E: Sim 
C: A vaca leiteira é uma coisa e a vaca de trabalho é outra. A vaca de trabalho é para  campo, até a 
pele é cor de boi, cor assim marrada, assim acastanhada. E a vaca leiteira é aquela vaca malhada 
E: Ah, pois é! 
C: A malhada é que é a leiteira 
E: É a imagem típica da vaca  
C: É a leiteira 
E: E corresponde, efectivamente 
C: Até fizeram muitas este ano dentro de Lisboa, fizeram em diversos lados.A vaca leiteira dá o leite e 
depois o dono que quer vender o leite, mas não pode porque os filhos estão a mamar. Então o que é 
que acontece? Faz um buraquinho aqui num coiso destes, mete isto cá dentro, a filha ou o filho tem 
isto aqui, mete aqui a teta da mãe e começa a chupar e bebe o que estiver aqui dentro. Já não bebe 
leite, vai beber alemece(?), já vai beber uma farinha, já vai beber outra coisa. E o dono vai beber o 
leite que é mais caro que o almece. 
E: Então isso também era utilizado, é isso? 
C: Era, era. 
E: Suponho que antigamente isto haveria de ser de zinco, não? 
C: Fazia-se aqui um buraco. Pois, antigamente era... 
E: Plástico.  
C: Isto é plástico agora, mas antigamente era de zinco.  
E:Claro, claro 
C: Antigamente não havia plástico. Ou zinco ou barro, mas devia ser zinco, o barro partiam-no logo. 
Isto tira-se, faz-se o buraco e mete-se ali para os donos venderem o leite 
E: Que engraçado 
C: Para os filhos começarem a comer o alemece, ou alguma farinha que era mais barata do que era o 
leite 
E: O Senhor Caracol quando eu cá estive da outra vez mostrou varias peças de trabalhar a terra, mas 
eu entendi que algumas eram de cá e outras que nem por isso, que eram importadas. Portanto, a 
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pergunta é esta, acha que as pessoas de cá eram muito permiáveis a aceitar, por exemplo, nos trabalhos 
do campo, ferramentas novas, coisas que pessoas que viessem de outros lados trouxessem? Ou 
ficavam muito agarrados àquilo que era muito tradicional da zona? 
C: Agarravam-se muito ao que era tradicional da zona. Isto, por exemplo, olhe, isto é uma enchada, 
porque é que esta tem bicos e aquela não tem? 
E: É para terras diferentes. 
C: Exactamente. Com a terra... 
E: Esta é para terra mais dura 
C: É. Não, essa não é para terra mais dura. Quando a terra tem algumas pedras 
E: As pedras saem por aqui 
C: A pedra passa por aqui ou passa por ali e a enchada entra na terra. E se for uma enchada destas, 
fica-se sempre a bater na pedra, a bater na pedra e nunca mais cava 
E: Estou a ver. 
C: Isto que está aqui, já é outro tipo de enchada. É uma enchada para cavar currais. Porque o curral 
dos bois, das vacas 
E: Chamava-se curral também? 
C: Era currais, ou curral das vacas, ou até já se chama curral dos caprinos na Várzea de Sintra 
E: Caprinos! Que eu pensei que estava mais relacionado com ovelhas e cabras – o curral. Curral é um 
designação para tudo 
C: Pois também pode ser mais isso, talvez.  
E: Tem razão, tem razão. 
C: E também chamavam curral das vacas e bois, também chamavam arribanas  
E: Mas arribana não era mais o palheiro e assim? E onde guardavam estas cenas? 
C: O palheiro é para guardar a palha, e as arribanas era para guardar o gado 
E: Ai as arribanas eram para o gado? 
C: Para o Norte até chamam a loja 
E: Exacto, que era por baixo da casa. Mas aqui não 
C: Aqui ninguém usava isso, por baixo da casa era para morar, por baixo não tinha lá gado nenhum 
E: Há uma casa em Polima que já está completamente abandonada ao lado daquela sociedade 
recreativa, dá a sensação de ter uma espécie de loja. Lembra-se de ver essa casa? 
C: Eu conheço a casa mas nunca parei para ver 
E: Tem umas escadas, parece um bocadinho diferente 
C: Aquilo era a casa dos Lanzudos 
E: Lanzudos que é outra alcunha, ou não? 
C: Era uma alcunha. Tem um dos filhos, um dos filhos desse Lanzudo, dono daquilo, nasceu no 
mesmo dia que eu nasci, no mesmo ano, fomos para a tropa no mesmo dia, primeiro fomos para 
Queluz. E era um dos filhos desses senhores Lanzudos, que esses senhores Lanzundos tinham gado 
para andar no campo. Agora, se tinha loja por baixo não sei 
E: É só porque era um tipo de casa um bocadinho diferente, lembrei-me que podia ser 
C: Não digo que não podia ser mas é pouco provável. Se calhar podia haver um ou outro que podia ter 
mas normalmente, aqui nesta zona, a casa de morar é para morar e a casa ao lado tinha a arribana e 
tinha o palheiro. O palheiro era para guardar a palha e a arribana 
E: A arriabana era fechada ou aberta? 
C: Era fechada, tinha uma porta 
E: E quando apareciam assim uns telheiros o que queria dizer? 
C: Os telheiros normalmente era para pôr as carroças, os carros dos bois 
E: As carroças? 
C: Era as carroças, os carros dos bois e para quem tinha as charretes 
E: Nada era comun, cada um com a sua coisa 
C: Cada um com a sua coisa 
E: Não havia nada comum, comunitário? As eiras? Havia eiras? 
C: As eiras normalmemte não fazia partes das arribanas nem nada disso 
E: Mas então a eira era comunitária? 
C: A eiras era uma terra deles que eles entendiam que o chão que era bom, punham lá as ovelhas a 
andar uma hora ou mais a pisar, a pisar para bater no chão, para o chão ficar rijo. Tires era lajeado. 
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E: Era aquele lajedo  
C: É aquele lajedo. Em Trajouce não. Em Trajouce, conhece aquele bairro, o projecto do bairro Per? 
E: Sim, ali no bairro 
C: Ao pé onde é a escola, entre a escola e onde chegou ali um centro de enfermagem ou lá o que era, 
aí é que era a eira. E mesmo onde está a escola e quando se sai da escola para frente, aí era a eira. Alí 
era a eira do povo de Trajouce que era da Misericórdia, ao pé da terra da Misericórdia. 
E: E era lajeada? 
C: Nada 
E: Era só o chão batido. 
C: Era batido, ia lá as ovelhas que havia aqui quatro ou cinco rebanhos, andavam ali uma hora ou... 
E: Era só um sítio 
C: Depois pisavam, punham água, pisavam e depois, pronto, malhava o milho, malhar o trigo (o trigo 
era com a máquina) mas grão, o feijão... 
E: Como é que era? 
C: Era com um malhador 
E: Com um malho, daqueles articulados? 
C: Sim, sim. O feijão... 
E: Não tem ai nenhum malho 
C: Tenho, tenho.  
E: Aqui tem o leque de tudo, não é? Depois mais tarde ou já nessa época havia as debulhadoras. E 
essas debulhadoras... 
C: Tenho ai as fotografias delas também 
E: Aquilo era alugado? Havia um dono? 
C: Eram donos cá de Trajouce, eram os Bento Pedroso e a primeira chamava-se máquina da 
Companhia. A máquina da companhia era, não sei se era deles, eles passavam-se por serem donos, 
devia ser de uma firma. Chamava-se máquina da Companhia e acho que o Bento Pedroso comprou à 
Companhia aquela máquina e depois comprou outra. 
E: E os pequenos proprietários também utilizavam essa máquina?   
C: Os pequenos proprietários e essa tal eira aqui onde é a escola, essa eira ali era para os seareiros.  
E: E o que era um seareiro? 
C: Era, por exemplo, o meu pai tinha duas ou três terras, a arquitecta tinha duas ou três terras, 
apanhavam os trigos e punham além naquela eira. E os outros lavradores que tinham os terrenos deles 
faziam as eiras deles para pôr lá o trigo tinham de perguntar se podiam ou não lá pôr o trigo. E ali não, 
aquilo ali era dos seareiros, aquilo ali era da Misericórdia. 
E: E a Misericórdia cedia para esse efeito. 
C: Cedia. Foi o José Bento Pedroso e a Zeferina da Assunção que era a mulher dele que a doaram à 
Misericórdia de Cascais e em benefício das pessoas de Trajouce que tinham por ano um alqueire de 
trigo para os mais pobres. Só que depois, quando se fez o 25 de Abril já havia muitos anos que 
ninguém lá ia buscar esse alqueire de trigo. Houve um negócio entre a Misericórdia e a Câmara e 
chegávamos à Câmara e diziam “ah não, não isso é da Misericórdia”, íam à Misericórdia “não, não, 
isso já trocaram de terrenos”  
E: Portanto, o terreno ficou para a Câmara 
C: Agora é da Câmara mas era da Misericórdia. Essas primeiras casas feitas ali ainda foram vendidas 
pela Misericórdia 
E: Então o terreno era muito grande 
C: O terreno vai até ao campo da bola 
E: Mas começa ali na ribeira? 
C: E começa ali onde a arquitecta fez a escola. Quem vem da estrada de Manique, logo aqueles 
prédios à beira da estrada, era onde eles punham o trigo (?) e as vacas malhavam 
E: Antes do PER 
C: Antes do PER e ali perto da zona da escola 
E: Estou a ver, porque é uma baixa. E o moinho de vento que ali está, se calhar já não moía no seu 
tempo. Talvez moesse no tempo dos seus pais... 
C: Pois não, já não moía. A farinha era feita no moinho de Albarraque e nas azenhas à Atrozela  
E: A Azenha da Atrozela já trabalhava com os motores, já não era com água 
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C: Em Manique também trabalhava com água e com motor. Manique, quando era de Inverno 
trabalhava com água, quando era de Verão trabalhava com motor. 
E: Manique em que sítio? 
C: Sabe onde é a escola primária de Manique? 
E: Sim 
C: Na rua que vinha a descer e a seguir havia um caminho que ia dar lá abaixo ao rio  
E: E vê-se o rio lá em baixo. Então era aí? 
C: Era uma azenha, havia ali 
E: E ainda lá está a construção? 
C: Não sei, agora não sei 
E: Nós andamos à procura de um sítio de uma azenha que seja na Ribeira da Laje lá para os lados de 
S.Domingos de Rana 
C: Era o moleiro da Laje, que havia ali uma azenha 
E: Ao pé da ponte da Laje 
C: Mas essa, eu não conheci bem. Havia ali uma azenha 
E: Conheci um senhor que a viu ainda, mas já estava em ruínas e agora não está lá nada 
C: Há uma azenha...Mas já não tem a funcionar. Já não funciona, parece-me. Eu cheguei a ir buscar 
farinha aí a essa azenha 
E: Não é verdade que eu agora faço outras perguntas? Da primeira vez que cá vim não tinha perguntas 
nenhumas para fazer, só vim ver e fiquei de boca aberta. Agora trago perguntas concretas 
C: E dentro daquilo que eu souber e que me lembre... 
E: Nós vamos é ter que vir cá mais vezes 
C: Não, eu não sou daqueles tipos que gostam de guardar os segredos que sabem, eu não queria morrer 
com algum segredo  
E: Mas então tem de registar estas coisas 
C: Como uma família aqui de Trajouce que tem um segredo, já morreram os pais e os filhos, para uma 
pomada para queimaduras 
E: Caseira? 
C: Sim, caseira 
E: E a propósito disso, acha que as pessoas têm tendência para guardar esses segredos? 
C: Têm, têm. Têm a ganância do dinheiro Eu tenho aqui duas reportagens de dois irmãos, a receita era 
da mãe deles. Uma senhora apareceu na farmácia a lastimar-se que o marido estava todo queimado e 
apareceu a mãe deles que lhe deu essa receita e nunca mais a devolveu. Agora os pais morreram e 
aquilo entrou em partilhas 
E: O quê? A receita? 
C: A receita! Porque um sabia fazer e o outro não sabia fazer e então não havia partilhas para ninguém 
se o outro... 
E: É uma patente da família? Está registada? 
C: Não, então eles registam alguma coisa? E quando foi a altura das partilhas , eles zangaram-se 
E: São mesmo saloios? 
C: Um dos filhos ainda é uma pessoa que tem cuidado naquilo que faz, que se prepara com luvas. 
Agora, o pai dele! 
E: E as pessoas pagam? 
C: Pois, levam dinheiro. Quando foi essa altura das partilhas, eles zangaram-se um com o outro e um 
escreve assim no Jornal: “pomada de borla” e vinha a fotografia.  
E:A propósito de receitas, o que é que acha da gastronomia local? Acha que há alguma coisa de 
específico? 
C: Normalmente estava relacionado com a produção da terra. 
E: O que é que comiam? 
C: Aqui no nosso quintal a gente semeava fava, nabos, couves, nabiças. Os alhos eram também aqui 
da nossa zona e a gente comia muita açorda de alho. 
E: Mas à alentejana? 
C. Não. À alentejana é na zona deles. 
E: Mas então como é? 
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C: A açorda de alho é pão que era de uma semana cozido nos fornos (como a minha mãe cozia e eu 
também cheguei a cozer)  
E: Cozer o pão também tem os seus segredos? 
C: Tem, tem sim senhora. Portanto, mas a açorda de alho é o pão rijo, quando chegava ao fim de 
quatro ou cinco dias começava a ficar rijo. Não se usava o fermento inglês de agora que ganha bolor 
ao fim de quatro ou cinco dias e o outro não, era da própria massa que se deixava dentro de uma tijela. 
Mas o fermento não fazia mal a ninguém, era para ajudar a desenvolver e ajudar a massa a levantar e, 
pronto, quando chegava aos oito dias fazíamos o pão. O pão (para a açorda) estava duro, cortávamos 
em bocadinhos para dentro de uma tijela e depois com um bocadinho de azeite, dois ou três alhos 
cortados em bocados, um bocado de louro, água a ferver (tirava-se do lume ali ao lado do forno). 
E: Não levava verdes? 
C: Não levava nada, isso é de agora. Nas favas, quando se coziam favas, é que se usavam coentros e 
dava um bom gosto às favas. 
E: Portanto não era em fresco, como fazemos agora, de pôr no fim? 
C: Não havia frigorífico. Quando era para comer, tirávamos os coentros para o lado e comíamos as 
favas temperadas com  azeite e vinagre e às vezes com um bocadinho de toucinho. 
E: Toucinho, significava que tínham porcos? E os porcos não cheiravam muito mal? 
C: Olhe, a gente naquela altura as coisas cheiravam mal e a gente vivia bem. Hoje não há horta, nem 
cavalos e ao fim e ao cabo as coisas parecem ainda piores do que era naquela altura. 
E: E vinha, havia? 
C: Havia. 
E: Acha que havia mais vinha ou outro tipo de vivência do campo ali para os lados de S. Domingo de 
Rana? 
C: Havia na zona da parte de baixo de S.Domingos de Rana que era o vinho de Carcavelos. Nessa 
zona havia a vinha da Quinta do Barão. 
E: A ideia que eu tenho é que toda aquela encosta já tinha vinha. 
C: Era, até em S. Miguel das Encostas e Sassoeiros. E depois havia também em Caparide... 
E: Eram os sítios onde ainda há. 
C: O vinho de Carcavelos que a gente bebe agora é de Caparide. Eu tenho ali os rótulos das garrafas 
de vinho e de bagaço da Quinta do Barão. 
E: Não havia hortas? 
C: Havia, havia. 
E: À beiras das ribeiras ou noutros sítios? 
C: À beira das ribeiras. 
E: Mas já não há nenhuma nora inteira? 
C: Não, isso já não há. Ia todos os dias uma galéria, que é uma carroça, que ia levar hortaliça à Praça 
da Ribeira. 
E: Então quer dizer que havia aqui hortas que davam para isso 
(Aponta-se no mapa uma zona de quintas perto de Trajouce) 
C: Havia aqui sempre cinco ou seis homens a trabalhar a horta todo o ano, homens que vinham ali da 
zona de Pombal... 
E: Então não eram homens de cá? 
C: Não, eles também tinham ali a casa para eles ficarem que se chama a casa dos Maltezes. 
E: Daí é que vem a cena dos Maltezes... 
C: É daí. Eles ficavam lá na casa e tínham um estrato de madeira como é na tropa, ficavam ali...Iam 
pegar de manhã ao nascer do Sol e ao pôr do Sol iam para (a) casa. 
E: Mas era a única horta aqui dos arredores? 
C: Não, não. Havia aqui muitas, daquele tamanho é que era aquela só ali. 
E: Como é que lhe chamou? 
C: Aquela era chamada Quinta da Bela Vista e era a Quinta das Rivieiras. 
E: E o Casal do Patacão? Aqui aparece como sendo uma povoaçãozita (no mapa) 
C: É um Casal, é. Vacas tinha lá mais de vinte e umas três ou quatro juntas de bois, três ou quatro 
cavalos. E as casas estão lá ainda... 
E: Mas agora já não tem nada cultivado 
C: Não, semeou aí uns girassóis que era aquela coisa que o Estado subsidiava. [...] 
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2- ENTREVISTA AO Sr. ANTÓNIO MADUREIRA 
 
Entrevistadora: Maria Amélia Cabrita (E)  
Entrevistado: Sr. António Madureira (M) 
Data: 25 de Outubro de 2007 
Locais: Junto à casa do Sr. Madureira; no bairro de S.Miguel das Encostas; na Rebelva 
 
E – Dia 25 de Outubro de 2007, estou a falar com o Sr. Madureira e estou perto da sua casa no bairro 
que é designado actualmente como bairro… 
M – Casal dos Grilos 
E – Casal do Grilos, em que há uma parcela que fica situada entre o Bairro de S. Miguel das Encostas 
e a Quinta das Encostas propriamente dita e é um enclave entre duas urbanizações legais. Este bairro é 
em parte resultante da venda que o pai do Sr. Madureira fez em lotes para construção, que foi 
sucessivamente... Em que ano o seu pai fez isso?  
M – Isso agora é que eu não sei, ele já faleceu há 30 anos…Há uns 40 anos, uns 40 anos que o meu pai 
loteou isto. 
E – E as pessoas foram logo fazendo as casas? 
M – Foram… À multa! Foram fazendo as casas à multa…Faziam a casa hoje e amanhã já estava 
habitada, as paredes a abanarem, mas tudo com medo que viesse a fiscalização e as deitasse abaixo, 
faziam as casas de noite, de dia já estava lá a cama dentro e a mesa e tudo…. Era assim que se fazia as 
casas. Depois mais tarde foram ampliando, foram ampliando…compraram um lote, uns venderam, 
outros compraram, e arranjaram umas casinhas mais ou menos decentes …como está a ver, mas as 
primeiras foi tudo feito… nada disto paga contribuições. Só paga contribuições esta minha que foi 
feita em 1950, que o meu pai fez e depois viemos acabar o Casal dos Grilos onde é agora um parque, 
ali. Para ali é que eu vim com um ano, há oitenta anos. Vim para ali, onde é esse parque, ali era a 
vacaria antiga onde a gente tínhamos o gado e tínhamos o lote até lá acima, eram quarenta mil metros, 
dava comer para os animais comerem e ainda sobrava, dava para fazer…dava para fazer tudo e depois 
então esse senhor Vasco D’Orey meteu-se na cabeça que havia de comprar, comprou a 26 
proprietários, dali da estrada até ali acima a 26 proprietários, o maior lote que ele comprou foi ao meu 
pai, era o Casal dos Grilos… 
E – Quarenta mil metros? 
M – Eram quarenta mil metros, era 4 hectares. Comprou praí, na Quinta dos Gafanhotos, e depois 
comprou ao Sr. Figueiredo, ali das Correolas… 
E – Comprou a quem, desculpe? 
M – Ali a uma família, ali das Correolas, ali de ao pé dos caminho-de-ferro, ao pé das Marianas… 
E – Estou a ver. A Quinta do Lameiro, não? 
M – É na parte de baixo, onde eram os ciganos… 
E – Estou a ver, as Marianas… 
M – As Marianas, mesmo rente ao caminho-de-ferro. 
E – Quer dizer que aquilo também era uma quinta? 
M – Sim 
E – Eram terras de semeadura? 
M – Eram terras de semeadura, fizeram aquilo um bairro de ciganos, agora parece que já não há lá 
ciganos. Aquilo era um brejo, chamava a gente um brejo, um baldio ou quase, e os ciganos começaram 
para ali a acampar, a acampar, foram fazendo, fizeram para ali um bairro que era uma pouca 
vergonha… 
E – Mas então era o dono dessa, o Sr. que era dono disso, e que também era dono destas terras, é que
vendeu ao seu pai?  
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M – Vendeu ao meu pai. E depois o meu pai era caseiro lá em cima nos Gafanhotos e depois comprou 
então ali…aquilo que o meu pai comprou é classificado Bacelo Grande, era uma vinha antigamente 
nas escrituras antigas, se você esquadrinhar isso tudo, aquilo era o Bacelo Grande. Tanto que havia 
aqui poço e havia ali um poço que era nosso, chamava-lhe o poço fidalgo, agora está entulhado, mas 
está a deitar água, depois o Vasco D'Orey mandou fazer uma mina e encontrou água está a água a 
correr para o tanque, para a quinta dele. O filho abriu uma vala, com uma máquina e com um tubo 
passou por baixo da auto-estrada ali que fizeram e está lá a correr de noite e de dia, a água que sobra 
vai para o rio, lá para aquele ribeiro… 
E – Mas em que sítio é isso que me está a dizer agora? 
M – Ali em baixo, nesta coisa que era a Neocivil, onde era o estaleiro. 
E – Ah! Aqui mesmo ao fundo da rua, não é? Sabe que eu e o Carlos Namorado, aquele nosso amigo 
dos passeios, que veio aqui comigo uma vez, lembra-se?  
M – Não estou a ver… 
E – Pois, mas uma das vezes em que fiz a sua entrevista, em que gravei a sua conversa, ele veio 
comigo, ali dentro de casa. Com ele vim à procura daquela tal zona das pedras, que me tinha dito que 
havia ali no rio e que parecia serem os restos de uma represa. Eventualmente com uma azenha por 
perto, ou longe, mais adiante. E sabe que nós não encontrámos coisa nenhuma. E depois ainda tentei ir 
aos tanques e não consegui? 
M – Quais tanques? 
E – Os tais que me está a dizer agora! Como é que se vai para lá?  
M – O tanque antigo da Quinta do Sr. D’ Orey… 
E – Mas espere, não coincidem com o sítio onde ele fez uns tanques para as mulheres lavarem? 
M – Mas é cá fora, cá fora da quinta. A gente agora é que não pode lá ir, está cheio de mato, mas ele 
prometeu… porque havia ali um caminho de carros de bois… 
E – Aonde, aonde? 
M – Desses lavadouros, até ali ao Casal do Mato, onde era as nossas escolas primárias, há setenta 
anos, quando eu tinha dez anos e ele prometeu que fazia uns tanques para as mulheres aqui em 
Sassoeiros e outros tanques em S. Domingos. E o povo…as mulheres concordaram, sim senhora, que 
ele faça os tanques que o caminho não faz falta nenhuma à gente, mas os tanques para S. Domingos 
nunca os fez 
E – Mas o objectivo dele era cortar o caminho? 
M – Era cortar o caminho para juntar as duas quintas. Assim era um muro grande, era um muro largo, 
feito em alvenaria, em pedra, e depois deitou aqueles muros todos abaixo e destes casais destes 
proprietários que ele comprou era tudo terras uns com uns vinte metros, outros com trinta, lotes com 
quarenta metros, diversos tamanhos, ele deitou aquelas paredes todas abaixo para aproveitar as pedras 
para fazer esta muralha toda que ele fez, ainda está aí restos, até lá em S. Domingos, vê-se lá… 
E – Mas aquele bocado de muro que deitaram abaixo há pouco tempo para fazer aquele arranjo lá ao 
pé do sítio onde eu penso que eram os moinhos, esse muro também fazia parte? 
M – Era a quinta dele e as oliveiras todas até lá ao canto, aquele biquinho, aquilo era tudo, pertencia 
tudo à quinta, e o moinho que deitaram abaixo, que o Bernardo diz que levou lá para Azeitão, lá para 
outra banda, para montar o moinho, aquilo era uma obra de arte que hoje ninguém é capaz de fazer 
uma obra como aquilo estava feito. Deitaram o moinho abaixo, a gente nunca soube, deitou o muro 
abaixo, as pedras com certeza foram numeradas, conforme tiravam as pedras, numeravam-nas para ver 
a posição para depois verificar lá na construção do moinho… 
E – Sim. 
M – O Sr. Bernardo que era filho do Sr. Vasco D’ Orey, era um dos filhos, eram catorze irmãos e 
aquele é que era o mais, mais dedicado à agricultura e à quinta. Os outros, uns eram doutores, outros 
eram engenheiros, outros era sei lá, um era conde… 
E – Mas o presidente actual tem também o nome de D’ Orey, acha que é também da família ou não? 
M – Qual presidente? 
E – O actual, o Capucho! Ele é de D’ Orey Capucho! 
M – Não sei. 
E – Nunca se deu conta disso? 
M – Não! 
E – Nunca ouviu falar?  
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M – O presidente da Câmara diz que é o Capucho, o Capucho… 
E – Mas é D’Orey 
M – Não sei… 
E – Pode ser um desses ramos, de catorze…Não é? Os actuais donos também ainda têm a ver com a 
família ali da Quinta da Encosta? 
M – Não, aquilo depois venderam, agora ali é um restaurante, uma estalagem, a família… 
E – É um centro cultural… 
M – Aquilo ali não tem nada com a família dos d’Orey. Os D’Orey venderam. 
E – Por acaso pensei que a família ainda tinha a ver. 
M – Não! Venderam a quinta, venderam aquilo tudo e agora é de outros donos, agora…a família dos 
D’ Orey uns foram para um lado, outros foram para outro. Olha, o Zé Luís ficou ali na Praça Duque da 
Terceira, nos escritórios que era do pai. O pai tinha grandes negócios, o nome de D’Orey é de origem 
alemã. Ia à Alemanha fazia grandes negócios e quando vinha, vinha sempre cheio de dinheiro e 
comprava as propriedades. De vez em quando ia à Alemanha, tinha lá os seus negócios… 
E – Vinha aqui investir…Vá lá…Estava-me à dizer há bocadinho que havia aqui uma vacaria… (Junto 
ao local onde era a antiga casa da familia do Sr. Madureira, no actual Bairro de S. Miguel das 
Encostas). 
M – Na faixa de 5 metros do comprimento todo da casa era uma vacaria, a gente tínhamos aqui 18 
animais, e esta terra dava comer para elas todas… 
E – O que é que semeavam? 
M – Era milho, era favas, era aveia, era cevada… 
E – E trigo, aqui não havia? 
M – Trigo, era essas terras todas aqui para cima que eram do Zé Ferrador, esses prédios que a gente vê 
aqui em frente de nós… 
E – Mas o Zé Ferrador da Rebelva? 
M – Sim, da Rebelva. Era José Quaresma da Silva ou Santos… 
E – Quaresma, sim! Ele já morreu? 
M – Morreu agora, há poucos meses. Foi o último da irmandade. Morreu a mãe, lembro-me muito 
bem, a Sra. Joana, morreu depois a filha, a Bárbara, depois morreu a Eugénia, e agora morreu a… 
E – Lucinda… 
M – Laurinda! 
E – Laurinda, é isso! 
M – Morreu a Laurinda. 
E – Foi a única que eu conheci. 
M – Morreu já com uma idade avançada. E agora morreu o José. O mais velho! 
E – Sem descendentes! 
M – Sem descendentes, o Zé estava separado da mulher há cinquenta e tal anos já…e tinha uma filha e 
um filho. O filho morreu, e a mulher já morreu também e a filha também já morreu. A família já 
morreu toda… 
E – Mas não há netos? 
M – Há dois netos. Há aqui propriedades que eles não sabem ainda como desenvencilhar aquilo, 
aquele lote ali, ao lado das casas, aquela terra grande… 
E – Que não está urbanizado…Clandestinamente… 
M – Aquilo é terra de semeadura, aquilo dá ali tanto trigo…Agora está ali abandonada, ninguém… 
E – Ninguém sabe de quem é? 
M – Ele cultivava aquilo, mas aquilo… 
E – Nunca foi registado? 
M – As escrituras é que mandam… E… Não se sabe… Porque o padrinho dele era o José da Silva 
Coutinho e esses herdeiros naturalmente nunca se interessaram por registar nem por fazer nada disso e 
agora para desenvencilhar isso, um dia é tudo para o Estado com certeza. Como é que eles têm provas 
de como aquilo é deles? …O Casal dos Grilos está tudo enfeixado com S. Miguel das Encostas, eles é 
que baptizaram isto, S. Miguel da Encostas, porque realmente isto tudo é uma encosta…Aplainaram 
isto para fazer as estradas, mas muitos prédios ali ao pé do Germano, há lá ruas que são mesmo 
rampas, não conseguiram nivelar aquilo. 
E – E este terreno aqui era de cultivo de cereais, onde é agora o Bairro de S. Miguel das Encostas? 
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M – Era trigo, era pasto para o gado, este talhão grande até lá acima era nosso, semeávamos aveia e 
penacho para dar aos animais… 
E – Os animais não pastavam fora dos currais? 
M – Pastavam na primavera, a gente apanhava a erva e depois lavrava essas terras quando aquilo já 
não dava nada e depois semeava-se um bocadinho de milho assim por cima daquela terra e depois 
gradava-se. E depois vinha uma trovoada de vez em quando, chovia, aquele milho nascia, ainda dava 
assim um massaroucozito e a gente então soltava as vacas e punha-se à frente delas para só comerem 
um bocadinho cada dia, senão comiam tudo e no outro dia não comiam nada…a gente punha-se à 
frente delas e elas avançavam ali dois metros, só ficavam raízes, arrancavam tudo e depois no outro 
dia comiam mais um bocado, depois acabava, pronto…era assim… 
E – Mas de um modo geral estavam no curral e davam-lhes o feno e… 
M – Era farinha com palha de trigo… 
E – Também farinha? 
M – Era… Tutu, vinha do Algarve, vinha em pastas, pastas aí com três centímetros mais ou menos, 
por um metro, talvez não tivesse um metro, aí por cinquenta… Um metro… Dava-se farinha, dava-se 
linhaça, dava-se polpa… Dava-se linhaça que vinha da África…vinha muita linhaça. Sêmea também, 
a sêmea também tinha pouca alimentação… Mas o tutu, os animais eram muito velozes por aquilo… O 
tutu era doce, era feito com alfarroba, à base da alfarroba, os animais comiam ali, comiam aquilo que a 
gente lhe dava mas não podíamos dar muito senão empanzinavam… 
E – Sabe que agora é que eu percebo porque é que a alfarroba no Algarve se vendia tão bem e era a 
base do sustento por exemplo, era aquilo que rendia mais, por exemplo para os meus avós? Era porque 
era para fazer essa farinha. Não era bem uma farinha, era mais um compacto… 
M – Havia já uma fábrica no Algarve, fábrica de farinha para fazer pão… 
E – Pão de alfarroba… 
M – Pão muito bom, um pão doce 
E – Lá doce aquilo é… 
M – É… como a gente vamos lá pelo meio dos campos quando a alfarroba está no chão, seca, parecem 
favas assim grandes, a gente come-as assim secas, mas são doces. 
E – Olhe, ali assim, ao pé do Germano há duas alfarrobeiras, mas aquilo é uma excepção não é? 
M – O Sr. Vasco D’Orey, na rua até lá abaixo, andou aí um senhor, que era o Sr. Janeiro, que era já 
um senhor de idade, era enxertador de árvores, andou aí alguns dois meses a enxertar as alfarrobeiras e 
pegaram todas, para dar alfarrobas… 
E – Enxertaram-nas em quê? 
M - Enxertaram-nas em alfarrobas mansas, eram árvores bravas, mas depois foram enxertadas em 
alfarrobas mansas… Uma está ali ainda, quando está seca, estão no chão, é alfarrobas e azeitonas, 
agora estão lá não sei quantas mil azeitonas no chão… 
E – A propósito de azeitonas, havia aqui olivais ou aquilo era só uns bocadinhos de olival que há ali? 
M – As oliveiras foram plantadas por ele, por ele não! Pelos operários, os homens que ele tinha a 
trabalhar… 
E – Olhe, aqui havia poucas árvores? Porque é que havia poucas árvores?  
M – Havia umas amendoeiras lá em baixo, já desapareceram… 
E – Mas vocês não punham muitas árvores, pois não, naquela época? Porquê? 
M – A gente interessava-se era pelo comer prós animais, mais nada! Agora plantar árvores…Ali junto 
ao poço tínhamos lá quatro figueiras, só. Tínhamos lá um marmeleiro, ainda comi alguns marmelos 
lá…Não tínhamos mais nada. Tínhamos muitas rosas, muitas roseiras, mas não tínhamos lá árvores, as 
únicas árvores de fruto era as figueiras. Tínhamos quatro. Depois arrancaram tudo quando foi…O meu 
pai vendeu o casal, portanto tumba, limparam aquilo tudo…E depois plantei as figueiras lá aonde eu 
moro agora, teve quase secas, e eu cortei-as depois rebentou…Este ano deu tanto figo…E tem 
cinquenta e tal anos, e tem lá uma nogueira, naquele lado lá de baixo também tem cinquenta e tal. Foi 
quando…A São tem cinquenta e sete, ela tinha dois anos, ah! Cinquenta e três ou cinquenta e quatro 
anos que aquela nogueira tem... Foi na noite de Reis estávamos a comer nozes e figos e eu disse-lhe 
assim: olha, vou ali semear uma noz, tinha uma latinha daquelas de dois quilos, enfiei a terra pus lá 
uma noz. Nasceu uma noz, uma nogueira. 
E – E dá nozes? 
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M – Punha uma pinguinha de água de vez em quando, nasceu uma nogueira. Estava assim com um 
palmo, pouco mais, plantei-a lá em abaixo no bairro trazia ali uma hortazita de inverno… De verão… 
E o moinho, pois o moinho tirava água pra dentro desse tanque… 
E – Que moinho era? Era à americana? 
M – Era assim um moinho… De ferro… 
E – Alto? 
M – Não era muito alto, não…Tenho ideia que era…Era aí quatro metros, o máximo…  
E – Era suficiente? 
M – Quando tava vento até a gente tinha que o travar senão rebentava com tudo. E depois essa 
nogueira plantei-a assim à beirinha onde passava a regueira d’ água, começou a gozar a humidade da 
passagem da água, fez-se uma árvore que tá lá. Olha agora tá nozes… E tenho a outra que é minha, lá 
onde eu moro, plantei-a também, tenho-a aí, há aí dez anos… Também é pequenina assim, já tem um 
tronco grosso, está cheia de nozes… Ainda ontem estive a apanhar nozes, mas as nozes estão a secar 
dentro da casca, na árvore. O ano passado caíam pró chão, abriam e caíam as nozes… Agora não! 
Ontem estive a ver e disse assim: então as nozes estão dentro da casca, a casca está seca e está cá as 
nozes dentro? É verdade! Não sei… Tenho alperces, tenho uma laranjeira, tenho dois limoeiros, tenho 
a nogueira, tenho lá um loureiro… 
E – Então afinal tem umas quantas árvores, não é? 
M – Plantadas por mim, todas! Lá naquele quintalinho que eu tenho… 
E – Então as árvores eram concentradas para não prejudicar os campos, não é? 
M – Não! Plantei ali as árvores porque não estorvavam nada… 
E – Só porque não estorvavam… 
M – A gente não cultiva lá a horta, porque agora… A gente não liga nada àquilo, mas na Primavera 
cheia de flor dá muito alperce… Bons… 
E – Significa que aqui até se davam bem as árvores, não é? 
M – Pois davam. Se a gente as plantasse e abrigadas, com muito vento não, que isso… 
E – Há zonas em que não dá! 
M – Onde haja muito vento, árvore de fruto não dá… Cai tudo para o chão… E não dá… No Algarve 
a gente vê lá pomares tão lindos de laranjas, de tudo… Uvas… 
E – Aqui não era possível? 
M – Aqui não! 
E – Por causa do vento? 
M – Antigamente aqui havia muita vinha… 
E – Mas a vinha é diferente! 
M – Pois, é mais baixinha. E esses poços que há aí, este do Fidalgo e aquele do Zé Ferrador, aqueles 
poços foram feitos nos nascentes bons, eram feitos para fazer o sulfato para sulfatar as vinhas. 
E – Lembro-me de ter contado isso da outra vez. Eram para o sulfato e não para a rega! 
M – Pois não, para a rega não! Era para sulfatar as vinhas, naquele tempo… agora já há coisas mais 
modernas… pesticidas para as vinhas e… 
E – Mas nessa época, a água era importante para isso?  
M – E sulfato! 
E – Claro! Porque o sulfato era desfeito na água. 
M – Era desfeito na água. Punha-se na água um dia ou dois, aquelas pedras desfaziam-se e depois 
punha-se nas máquinas que havia e sulfatavam as vinhas… era dos viticultores. Havia, em Sassoeiros 
havia lá uma grande vinha. O major Dória, agora o brigadeiro, o filho que era brigadeiro, não sei se é 
vivo senão… tinha ali uvas e vinho… Ganhou uma medalha de ouro em 1936, tinha eu dez anos. 
E – Lembra-se disso? 
M – Aos dez anos? Era uma exposição industrial ali em Oeiras à beira da ribeira, da parte de baixo, 
estava lá uma cascata, deve lá estar ainda. Tem umas não sei quê em pedra… 
E – Na Quinta do Marquês? 
M – Não! 
E – Na Quinta do Marquês de Pombal? 
M – Ah! Sim. Aquilo era do marquês, era! Ali se fizeram aquela escola industrial e esse vinho 
generoso… 
E – A feira, a feira industrial… 
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M – A exposição industrial, ou o que era… vi os homens a fazerem cartuchos de papel, havia uma 
fábrica de papel ali em Oeiras… a gente a ver os homens a dobrar papel e a pôr a cola e aquilo tudo… 
E – isso foi mais ou menos em que ano? 
M – Foi em 36 mesmo… foi em 36… 
E – Sabe que o próprio marquês de Pombal, portanto no século dezoito, fez a primeira exposição 
industrial do país, ali na quinta dele? Essa, portanto, já é uma mais tardia, que eu desconhecia… 
M - É uma exposição industrial… Via-se muita coisa, via-se divertimentos para os garotos, havia 
barracas de comes e bebes e… Agora fazem lá uma festa rija também…mais fina. Naquele tempo era 
tudo mais tosco…Pois esse vinho foi classificado o melhor vinho naquela época. Ganhou uma 
medalha de ouro, o vinho do Sr. António Guerreiro, que fez o vinho…Esse António, o brigadeiro 
Dória fez serviço em França, na Grande Guerra e… 
E – Na primeira? 
M – Na primeira, não foi nessa mundial que acabou em 45. Foi na primeira guerra, 14 a 18, foi nessa. 
E depois arranjou aquele rapaz, o Sr. António, esse rapaz era ali dos lados de Torres e percebia um 
bocado de agricultura e trouxe-o para impedido dele, ali para a quinta. 
E – Onde é que ele morava? Na Bela Vista? 
M – Morava onde tem lá os prédios. 
E – Na Bela Vista? 
M – Tem o prédio do caseiro e tem o prédio do dono, lá… 
E – Duas casas? 
M – Duas casas, tem lá, tem… 
E – Eles hoje ainda têm lá animais, sabia? Lá dentro têm um rebanho… 
M – Onde?  
E – Na Quinta da Bela Vista. 
M – Não sei… 
E – É verdade! O pasto regado como se fosse relva… 
M – Também, o Casal das Manteigas, sabe onde é que é? 
E – Não… 
M – O seminário das freiras, chama a gente…  
E – Em Caparide? 
M – Não, aqui no Arneiro. Quem vai para… Sabe o Bairro da Mina? Conhece a Mina? 
E – Conheço. 
M – E conhece aqueles chafarizes que estão lá, aquelas bicas? 
E – Sim. 
M – Aquelas bicas são dessa mina. E havia lá uma mina, havia e há, a gente descia umas escadas para 
o fundo e… Não! Era a direito. E íamos dar a beber água ao fundo da mina, era água tão fresquinha… 
E depois encanaram então a água da mina, até lhe chamam o Bairro da Mina, depois é o Bairro do 
Pinhal, encanaram a água dessa mina para essas bicas. Essas bicas estão a correr de noite e de dia e é 
essa água… 
E – Ali à beira da estrada? 
M – Pois! Até vão lavar lá os automóveis e tudo… E depois vão… E depois essa água vai para a 
Quinta do Marquês outra vez. 
E – Tem aquelas mães de água por aí fora, que não sei o que lhes está a acontecer… 
M – Aquilo vem lá de Caneças, vem…aquilo ali tem muitas minas… 
E – Mas recolhe ali aquela água? 
M – Recolhe, a água está ali a correr e a que sobra vai para a ribeira. 
E – Da Laje? 
M – Da Laje pois…Da Laje onde havia uma azenha, e havia outra azenha no palácio real lá em baixo. 
Conhece o palácio onde é a Câmara? 
E – Sim… 
M – Aquela coroa que lá tá, não sei se já viu uma coroa, a coroa real está na fachada, essa coroa é do 
tempo do Marquês de Pombal e aquele palácio que é agora Gulbenkian, ou o que é, aquele palácio 
grande assim à direita e no fundo havia lá uma azenha. 
E – Ainda havia lá uma azenha? Que agora já não existe? 
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M – Está lá posta, mas não sei se está…Aquilo acabou…Porque aproveitavam a água da ribeira da 
Laje, aproveitavam a água e faziam mover a azenha, porque a azenha ficava lá em baixo. A gente 
descia umas escadinhas… 
E – Já foi visitar agora os jardins? 
M – Onde? 
E – Os jardins do Marquês? 
M – Não! 
E – Que agora visitam-se! Eles têm umas visitas, pode-se ir lá ver aquilo por dentro…Que durante 
muitos anos não se podia lá entrar. 
M – E onde é que é a Escola Agronómica? 
E – É assim, é na parte de cima da estrada, eu estou a falar da parte de baixo… 
M – Mas aquilo era também do Marquês! 
E – Eu sei! 
M – Aquelas oliveiras foi ele que mandou plantar. Há lá oliveiras para uma pessoa lá se abrigar lá 
dentro… Duzentos anos! 
E – Na parte de cima? 
M – Da parte de cima. Havia lá tanto coelho, ai Jesus! Pareciam formigas. 
E – Então as pessoas entravam lá, é isso? 
M – Entrava… Era o Sr. João da morgada, andava com a espingarda às costas… Ele ia para ali…E os 
caçadores entravam… 
E – Mas aquilo sempre esteve vedado, não é? 
M – Pois… 
E – Há ali uma zona que tinha umas vacarias, não é? Que ainda lá estão? 
M – Estão… A cair… Ainda mataram… Quando houve um ciclone, um tornado ou o que é que foi, 
passou ali, deitou a casa abaixo e o restaurante que era do Narciso ali na praia de Carcavelos… Aquilo 
foi uma faixa… 
E – Em que ano é que isso foi? 
M – Foi há muito ano, sei lá…Mais de trinta anos, há trinta anos talvez…Foi esse tornado, o Firmino, 
aquilo estava cheio de vacas, teve que mandar abater os animais que ficaram feridos, caíram-lhe coisas 
em cima. Muitos animais foram abatidos, não tinham cura. 
E – Olhe e lembra-se do incêndio que também atingiu a vacaria do Zé Ferrador na Rebelva? 
M – Lembro-me, mas isso foi há poucos anos. Lembro-me tão bem. E até sabe quem largou fogo? É 
um dos herdeiros das propriedades dele, é o Farrusca, mora numa casinha pegada assim para baixo, 
para os lados da riba… 
E – Quer dizer que foi fogo posto? 
M – Posto foi! Ainda morreu um burro, as vacas parece que não morreram porque soltaram-se, mas o 
burro morreu queimado, coitadinho não pode fugir, estava engatado à carroça. O gajo foi ordinário… 
E – Olhe, desculpe lá, a propósito do Zé Ferrador, há bocadinho falámos que muitas destas terras aqui 
de cima eram do Zé Ferrador ou da família Quaresma, não é? 
M – É! José Quaresma dos Santos era o nome dele. 
E – E a alcunha de ferrador vem de quê, sabe? 
M – Zé Ferrador, ele é ferrador, é como o Bernardo ferrador ali da…Também tinha muita vaca, ali no 
Arneiro. Era o mestre ferrador, mas ele nunca ferrou boi nem vaca nem burros. É o Bernardo ferrador 
não sei…Se era por ter muito gado, não sei qual a origem daquilo… 
E – Há bocadinho quando estivemos ali, no sítio onde está o… Eu tenho que registar as coisas que 
disse porque eu não tinha o gravador. Quando estávamos ali no parque infantil, que está no sítio onde 
era a sua casa explicou-me que a sua casa era… Era mais uma vacaria, do que propriamente uma 
habitação? 
M – Era mais para os animais era… E depois mais tarde tivemos que fazer um quarto lá, a minha mãe 
era muito doente, fizemos um quartinho num cantinho lá, e lá vivemos quando era pequenito, andava 
na escola… ainda não andava na escola. 
E – Tinha então 22 vacas pelo que me disse, não era? 
M – Era… 22 e bois, uma junta de bois, tínhamos uns porcos...Matávamos um porquito todos os 
anos… 
E – Os porcos estavam numa construção cá fora? 
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M – Os porcos estavam cá fora numa casa… Num curral feito como deve ser, em pedra, não havia 
tijolos naquele tempo, tijolo a gente não… Tinha umas pias feitas em cimento e a gente criava-os ali, 
cá em baixo, era para aí a vinte metros da vacaria. A gente ia lá levar o comer, o comer das vacas era o 
comer dos porcos. Criavam-se ali que era uma beleza! 
E – Matavam o porco pelo Natal, como no sul, ou não? 
M – Todos os anos. 
E – Faziam chouriços, ou não? 
M – Ás vezes fazíamos. A minha mãe não tinha saúde para isso. Agora ali aonde a gente mora, há 
nove anos ainda matámos um porquinho também! Fazíamos chouriço porque a Maria da Luz tinha 
saúde e sabia. Fazíamos o fumeiro lá naquele barracão, lá onde tenho o forno, fiz um forno, tinha lá a 
chaminé… 
E – Aquele forno feito por si? 
M – Foi. Ainda comemos muito peixe assado lá e muita carne.  
E – E o pão? O pão aqui tinha um forno também para fazê-lo ou iam cozer o pão a um forno 
comunitário? 
M – O meu pai tinha aqui um forno também. Tinha ali um forno onde …Quando casou o Fernando, o 
antigo caseiro da Quinta da Encosta, quando casou, os assados, as carnes foram feitas neste forno aqui. 
Havia ali pão tão bom… 
E – Quem é que cozia o pão? A sua mãe estava doente… 
M – Era a mulher dele, a namorada, que amassava o pão. O pão depois era levedado, depois cortavam-
no em fatias, depois punham-no num tabuleiro, depois punham um bocadinho de farinha por cima, 
depois punham na pá, numa pá comprida… 
E – Como se chamava a pá comprida? 
M – Era uma pá de forneiro 
E – Era a pá do forno? 
M – Era a pá do forno. Não é a pá de Aljubarrota… 
E – Mas era do mesmo género? 
M – Deve ser… Aquilo era assim… 
E – Olhe também falámos das feiras e eu não registei. Portanto os animais eram comprados na feira da 
Malveira ao pé de Mafra e a feira das Mercês, servia para comprar coisas mais especiais como por 
exemplo a madeira.  
M – Era madeira para construção dos utensílios agrícolas, cabeçalhos para carros e grades e charruas, 
arados… tinha ali uma secção e escolhia-se a madeira, que via mais ou menos que queria e… 
E – Era madeira de azinho, de… 
M – Era madeira de ulmo, ulmeiro, era quase tudo ulmeiro. 
E – Que era a mais apropriada? 
M – Era. 
E – E os carros que mais se faziam eram os de bois porque as carroças eram só de burros? 
M – Era só burros e umas mulitas pequenitas. Para Sintra ainda me lembro de ver ali gado, vacas e… 
E – …aonde, aonde? 
M – No mercado de S. Pedro de Sintra, ainda me lembro de vender leitões, bácoros que a gente 
comprava, trazia-os para casa e depois mandava-os capar e… 
E – Eram brancos ou pretos? 
M – Eram malhados, leitões malhadinhos pareciam vacas pequeninas…  
E – E as vacas aqui também eram malhadas? 
M – Eram, taurinas, tudo taurino… 
E – O leite, era encaminhado para onde? 
M – Era para o posto ali da Rebelva onde é o Grémio, ao lado. Naquela repartição do gado, havia ali o 
ferrador, íamos ali levar o leite e depois vinha a camioneta UCAL ou que era, levava o leite para 
Lisboa, mas… 
E – As pessoas levavam lá o leite ou vinham buscá-lo cá às vacarias? 
M – Íamos lá levá-lo. O meu pai comprou uma burra… 
E – Levava nos alforges ou levava-o numas grades ou levava-o na carroça? 
M – Na albarda, punha a albarda na burra, arranjava uma corda boa, punha uma bilha de um lado, uma 
bilha de outro… 
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E – Era uma bilha de lata? 
M – De dez litros. De lata, mas era uma lata boa. Quem as fez foi o Victor… Victor quê?… Que era 
funileiro ali em Oeiras. 
E – O funileiro era importante nessa época? 
M – Era, era. E ele foi…Ele era um artista, fez ali duas bilhas com uma resistência…Levava… 
E – Já não tem nenhuma? 
M – Não, mas nunca se desfizeram nem nunca se dessoldaram. 
E – Espantoso… 
M – É verdade… Nunca lá levei nenhuma, porque às vezes podia-se soltar uma asa ou um furito 
entornar leite… mas não. E em cima da burra, a gente punha-a em cima da burra… A gente mandava-
a andar, nem era preciso… 
E – Ía sozinha  
M - Ía sozinha, ela sabia já o caminho por onde é que era, chegava lá esperava que descarregasse as 
bilhas… 
E – Claro, claro… 
M – Não havia trânsito nenhum, passava um carro agora, daqui a bocado… 
E – Mas já existia a estrada que liga S. Domingos à Rebelva por onde ela vai agora, ou era a outra de 
lado? 
M – Era a mesma, mas era macadame. 
E – Era a mesma? 
M – Era. 
E – Eu ouvi dizer que aquela estrada só tinha sido feita em 1947, não é verdade? 
M – Foi alcatroada em 1948. 
E – Mas aberta, ela já existia aberta? 
M – Já, era macadame! Era só pedra. 
E – Claro que não havia casas, não havia nada, era um ermo? 
M – Era carroças, que a gente numa carrada era taque, taque, por aí abaixo… 
E – Esta estrada é um bocado inclinada. 
M – Pois é… 
E – Para subir devia ser difícil… 
M – Mas subia-se… havia a mercearia do José Gonçalves que era a mercearia mais forte que havia 
aqui, pode-se dizer, quase do concelho. Fornecia aqui a parte saloia toda, estes merceeiros, estas 
mercearias pequeninas era… 
E – Onde é que era? 
M – O quê? 
E – Essa mercearia? 
M – Era em Carcavelos, onde é o Banco Espírito Santo agora. Sabe onde é que é o banco? Sabe onde é 
que é os correios? Os correios ficam à direita e o Espírito Santo fica do lado esquerdo. E tinha aquele 
prédio grande que era do Gonçalves, um prédio cor-de-rosa, à frente à esquerda, aí em baixo era 
armazém de mercearias… 
E – Onde é agora o clube desportivo? 
M – É pegado. Antes de chegar ao clube, um prédio grande quadrado que está ali, aí estava cheio de 
mercearias, era caixas de sabão, era massas, arroz, açúcar…tudo. E depois então vinham ali 
encomendar as encomendas e depois o Gonçalves não tinha camionete. Ia um macho grande e ia um 
cavalo, era um cavalo branco. 
E – Isso era uma excepção, tinham mais que um cavalo…não era? 
M – Era. o macho era com a carroça grande e o cavalo era com a carroça mais pequena. Distribuía 
mercearias por aí afora, pela Abóboda, para Trajouce, para Tires…ia tudo ali abastecer de mercearias. 
Azeite… 
E – Aqui em S. Domingos de Rana, onde é que era a mercearia? 
M – Era onde é a Barracuda, agora. 
E – Ah! Era no mesmo sítio. 
M – É… 
E – E eu a pensar no Manata e nesses, não é? 
M - No Manel… 
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E – E depois no Germano? 
M – Não! Era o Sr. Manuel Moreira e era a Georgina e a Capitoa velha que morreu… 
E – A tal que me falou…que era mulher de um capitão, não era? 
M – Era, era! 
E – Viúva! 
M - Viúva! Era uma família muito grande mas era Capitão o sobrenome, não era de serem oficiais. Era 
o Chico Capitão, o Zé Capitão, era Filipe Capitão, era o Vasco Capitão, eram uns cinco ou seis… 
E – Eram todos comerciantes? 
M – Não! Uns eram pedreiros, eram quase todos pedreiros!  
E - Mas pedreiro de tirar a pedra das pedreiras? 
M – Pedreiros da construção de casas! 
 
(Paragem junto à zona em São Domingos de Rana onde se situavam os moinhos, onde ainda está um 
olival e acabou de ser feito um arranjo com passeios em calçada de cimento, e relva, depois de ter sido 
demolido um último troço do muro da Quinta das Encostas). 
 
M – Assim, como assim, tudo certinho umas com as outras (as oliveiras) isto era bom era para fazer 
um Centro de Saúde, um Hospital, uma coisa qualquer, andam para aí com tanta coisa, com tanta 
coisa… 
E – Mas sabe que elas estão condenadas?  
M – Pois, estão condenadas, isso um dia aparece aí um maluco deita tudo abaixo e faz aí um… 
E – Ah! Mas isso já se sabe… Não lhe dizia que não é calcetada? Olhe para lá! 
M – Isto é uma calçada de cimento. 
E – Exacto. Então é assim, é uma alegria…Como S. Domingos de Rana pode servir para estas 
coisas… 
(comentário a propósito de a calçada não ser em pedra, como está determinado pela Câmara) 
M – Uma calçada bem feita! 
E – Está bem. Tudo bem! Mas… 
M – O jardim também está bonito… 
E – Até hoje não era permitido fazer calçadas que não fossem em pedra! 
M – Então fazem tudo… Estava tudo em molhos… E os homens andavam ali a deitar a terra e depois 
veio para aí uma camioneta também com as caixas, destas caixas assim que fazem vir a relva da 
calçada e em poucos dias fizeram isto tudo. E o jardim está-se a pôr bonito! Tem ali uma torneira de 
água, tem ali as mangueiras, isto é regado de vez em quando, as árvores estão aí, parece que plantadas 
há tanto tempo, tem alecrins, tem diversas coisas, esta aqui... parece uma oliveira, ou não sei o que é! 
Parece uma oliveira. 
E – Olhe, não tem pena que tenham deitado o muro abaixo? 
M – Tenho!…Olhe o muro chega até lá abaixo, as ruínas do muro até lá abaixo. 
E – E portanto, depois ele continuava por além, onde se vê ao longe? (vista de continuação do muro da 
Quinta das Encostas para lá do acesso à auto-estrada). 
M – Pois continuava, por ali acima… 
E – É aquele? 
M – Passava aqui rente à estrada, por ali abaixo, está ali em ruínas. Onde tinha ali a mulher, tinha ali 
umas galinhas ou o que é que foi…deitaram aquilo tudo abaixo, mas tem as fundações do muro, é tudo 
feito em pedra.  
E – Este muro é relativamente recente, quer dizer não é daqueles muros muito antigos, pois não? 
Porque foi feito pelo Sr. D’Orey? 
M – Tem cinquenta anos. Este muro tem cinquenta anos. 
E – Este olival, a intenção era dar mesmo fruto, ou era só decorativo? 
M – Eu nunca vi ninguém apanhar aí azeitonas! Mas tem muita azeitona, porque a gente passa aí e vê 
o chão está cheiinho de azeitonas. Se fossem aproveitadas ainda dava qualquer coisa. Há dias sonhei 
com azeitonas, andava a apanhar azeitonas, enchi dois baldes de azeitonas e depois, eu não podia levar 
as azeitonas nunca mais me aparecia ninguém para me levar as azeitonas, era uma aflição 
desgraçada…Tanta azeitona que eu apanhei… 
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(Muitos risos…) 
 
E - E nunca mais me aparecia ninguém… E depois acordei, pronto! Acabou-se! Oh! pá, nunca vi tanta 
azeitona na minha vida, pretas… Tão bonitas… 
E – Olhe, Sr. Madureira, vamos fazer assim, como já é um bocadinho tarde, vou voltar a levá-lo a 
casa! Quer ir comprar o pão? 
M – Queria! 
E – Onde é que é? 
M – É lá em baixo… 
E – No Germano? 
M – Não, nos arcos…Naquela pastelaria nova, que abriu, uma pastelaria… 
E – Então é ao pé de mim, em S. Miguel, ali em baixo… 
M – É lá em baixo… dos arcos, daquele prédio dos arcos… À esquerda, é o último. 
E – Está bem, já sei. Vamos até lá. 
M – Está uma casa de hortaliças e frutas e a pastelaria e padaria… 
E – Tá bom! E depois vamos fazer assim: numa próxima ocasião, é melhor então voltarmos para irmos 
à Rebelva. Não se importa, pois não? 
M – Ver os poços, ver os poços que estão tapados… 
E – Eu gostava que me contasse coisas sobre a Rebelva, porque sei que sabe muita coisa sobre a 
Rebelva. 
M – Foi onde eu nasci no prédio que o meu pai mandou fazer. Um prédio?!...Um chalezito que ainda 
está lá em pé. Foi onde eu nasci, foi na Rebelva. 
E – Na Rebelva, vamos ter é que andar um bocadinho a pé… não é? 
M – É, a Rebelva, aquilo era uma aldeia, agora já está mais desenvolvida, é como S. Domingos. S. 
Domingos era abastecida com água do poço que agora enfiaram ao pé daqueles mamarrachos grandes 
e quando faltava a água no poço, íamos ali à mina do Zambujal, onde há os tanques das mulheres lavar 
a roupa. Agora as mulheres já tem tudo máquinas de lavar, já não querem saber daquilo para nada, 
mas ali é que a gente ia buscar água para beber, porque S. Domingos era meia dúzia de casas, era uma 
dúzia de casitas baixinhas, antigas. Agora parece que não há nenhuma velha, é tudo, ou grandes ou 
pequenas, é tudo…deitaram abaixo, fizeram casas novas, pronto! 
E – Ainda há lá uma! 
M – Parece que ainda lá há uma, olha ao pé da buzana, dos antigos donos daqui da quinta deste bairro 
aqui, não sei como é que se chama aquele bairro… 
E – Do Mato! Chamava-se Quinta do Mato! 
M - A Quinta do Mato era ali onde agora o… 
E – Ali para diante, o colégio. 
M – O colégio… Ali é que era a escola, mas era uma casa antiga. Tinha uma varanda, tinha duas salas, 
era uma das raparigas e outra dos rapazes 
E – Depois vai-me contar isso com mais pormenores, está bem? 
M – Está bem! 
 
Continuação da entrevista, dia 30 de Outubro de 2007 
 
(A propósito de pão e gastronomia) 
E – Portanto, com o pão que fabricavam no forno, depois durante a semana faziam uma espécie de 
açorda? 
M – Mas não era açorda, ficava bocadinhos de pão inteiros. Punham-lhe um dento de alho em cima, 
um bocadinho de azeite e água a ferver em cima. E depois abafava-se, deixava-se estar aí meia hora ou 
isso e depois comia-se… 
E – Portanto, cortava-se em fatias finas? 
M – Pois, cortava-se um bocadinho mais fino  
E – E então um ensopado o que era? É isso? 
M – É isso! 
E – Não lhe chamavam açorda?  
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M – Não! Açorda era pão moído. Açorda, nunca gostei de açorda! Sopas de pão, assim com alho e um 
bocadinho de azeite e água a ferver em cima… 
E – Não punham nenhuma erva? 
M – Não!...às vezes… o que eu gosto muito é de hortelã! Daquele cheirinho a hortelã também é bom. 
Há pessoas que usam coentros, poejos… 
E – E louro? 
M – Louro, não! Tenho lá um loureiro, quase do tamanho desta árvore, dava quase uma camionete de 
louro. Um bocadinho de louro é só para por num comerzito, mas é só um bocadinho de louro… mais 
nada! O louro é venenoso, se for muito louro também é veneno. 
E – A sério? 
M – É! O louro é veneno! Se for verde ainda pior! A gente apanha aí um ramo de louro para acender o 
lume, apanho mesmo verde e em cima do lume aquilo parece que tem gasolina, tem uma força que é… 
a força, aquela química do loureiro com certeza que tem qualquer coisa que é venenoso! 
E – O lume parece que explode! 
M – É! Parece gasolina, até estala! Eu não sei, tenho ouvido dizer que é venenoso… 
E – Mas nunca houve nenhuma história de alguém que ficasse envenenado com aquilo? 
M – Não! Porque mete-se aquilo com regra! 
E – Agora diga-me uma coisa: com que lenha ou como é que ateavam o fogo e com que lenha é que 
faziam os fornos para o pão? 
M – Com que lenha a gente fazia os fornos? Olha, um molho de cardos, um molho de silvas, assim 
como eu fiz o meu…e via fazer. Mato, fazia-se assim metade de um ovo, não é? Assim abaulado 
fazia-se aquilo. E depois arranjava-se cacos e barro amassado, há sempre barro arrancado ali onde o 
meu pai fez a vacaria; foi ali arrancado na encosta. Com barro, com cacos ia-se enchendo, enchendo, 
aquilo até estar fechado. Íamos andando à volta, a gente arranjava mais desta telha portuguesa antiga 
assim em canudos, encaixava-se ali com um bocadinho de barro. Fechava-se. Quando aquilo estava 
fechado, no outro dia largava-se o fogo à lenha e aos papéis que estavam lá… 
E – Fazia de molde, não era? 
M – Era, fazia de molde. Depois aquilo caía, aquela lenha ardia, o forno ficava em pé. Olhe ainda lá 
está em pé. A senhora foi lá, viu… 
E – Vi, pois com certeza. Estava a falar também da parte da cozedura do pão, portanto, para dar fogo 
ao forno, para cozer o pão, que lenha e com que é que ateavam o fogo? 
M – A gente ia ali ao mato, apanhava aquela chama a gente carrascos, aquilo é sobreiro antigo, bravo, 
e aquilo dá umas voltas e apanhava-se ali um molhe de carrascos, punha-se uns papéis por baixo, 
largava-se o fogo aos papéis, os carrascos a bem dizer também arde bem… 
E – E era fogo suficiente? 
M - Era fogo suficiente, a gente punha mais uns cavacos. Enquanto o forno não ficar branquinho não 
tá quente! O forno começa a arder, a aquecer, fica tudo negro. Só fica branco…Quando tiver 
branquinho é que a gente pode meter o pão. Se o forno tiver escuro, preto… 
E – Não vale a pena… 
M - Tá morno, não tem força para cozer o pão. Tem que tar é branquinho. 
E – Olhe, como é que chamavam àquela parte de baixo onde, uma espécie de chão… Onde punham o 
pão? 
M – Lar, é o lar! 
E – Não era solo? No Algarve chamavam-lhe solo! 
M – Era feito com tijoleiras de barro, 40 por 40, talvez naquele tempo, e… 
E – Isso é que é o lar? 
M – Isso é que é o lar! Ficava ali…Depois punha-se um bocadinho de cinza antes…, Depois o pão 
punha-se um bocadinho de cinza em cima da tijoleira, depois punha-se um vasculho, chama-lhe a 
gente um vasculho que é um trapo molhado em água, dava-se uma varridela ao lar do pão e depois 
então punha-se… 
E – O rodo servia para quê? 
M – O rodo era para puxar as brasas para o lado ou cá para fora. Depois a gente não deixava as brasas 
todas dentro senão o pão… 
E – E puxavam-nas para a boca do forno ou tiravam-nas fora? 
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M – Algumas era para a boca, deixamos um bocadinho na boca do forno e depois tínhamos… O meu 
tem lá uma cozinha por baixo… A gente puxava as brasas para o chão, depois puxava-as para dentro 
com o rodo para a gente não queimar os pés …Aquela é que é a brasa… Para a gente não se 
queimar… Mas quando… Geralmente a gente deixava assim uma faixazinha assim uma travessa à 
porta do forno. Para não entrar…portanto…ar! 
E – Tapavam a boca? 
M – Tapávamos! Tínhamos uma chapa com uma porta de folha, a minha tá lá…Ainda tá lá…Porque 
se fosse de madeira começava a arder… 
E – Que aquilo atinge uma temperatura…Não é? 
M – Ah! Pois não…! 
E – Bem! Então vou levá-lo a casa, senão esta conversa nunca mais acabava, da próxima vez vamos à 
Rebelva, pode ser? 
M – Tá bem! Vamos onde quiser…Vamos a Sassoeiros há ali um poço que também…Em Carcavelos 
também há outro poço que também está desactualizado que é… 
E – Ainda se veêm os poços? 
M – Não! O do Arneiro tá …Agora ali o de Carcavelos parece que tem uma tampa…Uma tampa rente 
ao chão, é mesmo atrás da igreja. Quando o pessoal de Carcavelos… Porque há oitenta anos 
Carcavelos era três ou quatro casas está a perceber? Agora é uma cidade…Toda a gente se ia abastecer 
àquele poço. Mas agora têm ali a bica, ainda está lá hoje, ainda existe…E quiseram tirar a bica para 
por lá o chafariz, puseram lá um chafariz na Rebelva, mas tocou o sino a rebate e o povo não deixou 
tirar a bica! 
E – De Carcavelos? 
M – Carcavelos! É uma coisa que tem…Quem sabe os anos que aquilo tem? Toda a gente… 
E – Está sempre a correr? 
M - Está sempre a correr, noite e dia. Água boa, água…Não é água imprópria para consumo, não!  
E – É uma coisa extraordinária, não é?  
M – Aquilo vem lá da Quinta das Rosas…Quinta das Rosas, aquilo há muita água… 
E – Pronto! E então da próxima vez, vamos dar uma espreitadela, está bem? 
M – Tá bem! Muito obrigado… 
E – Obrigado eu! 
M – Desculpe pela maçada… 
E – Eu é que peço desculpa… 
M – Olhe…digo aquilo que sei… 
E – Mas olhe que é absolutamente precioso! Porque são coisas que já não há! Já nem há quem as 
conheça, está a ouvir?  
 
Volta de carro, no dia seguinte até à Rebelva, com uma conversa sobre a vinda inicial do pai do Sr. 
Madureira para Lisboa, no princípio do século XX. 
 
(Ainda junto à casa do Sr. Madureira, no Casal dos Grilos) 
M - E assim estas terras que eles cultivavam, é cimento armado, é tijolos, prédios, não pensam em 
mais nada. Querem a vida assim, olhe…! O ano passado só estava ali uma casa, agora…tá ali mais 20 
ou 30…sei lá! 
E – E aquilo ainda é uma urbanização… 
M – Aquilo é urbanizado… 
E – Porque antigamente nem urbanização havia! 
M – E aqui também não! Este bairro aqui o que tá urbanizado é a minha casa! Foi feita com projecto! 
O resto, o resto é tudo à conta, nem o meu filho, nem a minha filha, nem ali o Robalo, o doutor, isto 
tudo que a gente vê aqui, estas casinhas todas era a nossa terra da Fontainha, era tudo feito à multa…  
E – Como é que se chamava esta terra?  
M – Fontaínha! 
E – E porquê? 
M – Fontaínha porque o meu pai começou a chamar-lhe a Fontaínha! 
E – Mas tem a ver com fonte, não? 
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M – Não! A Fontaínha era quando corria ali a água do ribeiro e tinha aquelas bicas ali e o meu pai 
chamava-lhe ali as Fontaínhas e baptizou isto as Fontaínhas, mais nada! 
E – As tais pedras que eu não consegui ver! 
M – Pois não! Agora talvez visse algumas, isto está mais seco… 
E – Pois não sei…há bocadinho estava-me a dizer que o seu pai veio para cá com 18 anos em 1908 
M – Foi. 
E – E veio da Beira não é? 
M – Veio do lugar de Vinhais, freguesia Fregil, concelho de Resende e distrito de Viseu. 
E – E o senhor voltou lá, ou … 
M – Fui! Fui lá com o meu pai. O meu pai dizia que não queria morrer sem me mostrar a terra dele. 
E – E o que é que achou? 
M – Olhe… A terra… Ruínas… Casas com séculos que a gente nem sabe os séculos que aquilo tem… 
E – E sabe porque é que o seu pai veio para cá? 
M – Olhe… Por causa da vida… Ganhava dois ou três tostões por dia, lá… Não! Ganhava menos! 
Porque ali ao pé da Cartaxeira, o meu pai foi lá por conta do mestre João Rebola, que já faleceu 
também, o meu pai foi lá ganhar um cruzado… Eram quatro tostões e o meu pai ficava todo contente, 
um cruzado…Lá na terra ganhavam um tostão ou dois… E não havia trabalho… E pediu dinheiro a 
um tio dele, chamado tio Agostinho, que era encarregado ali no Poço do Bispo, nos armazéns de 
vinho, que havia antigamente… Não sei se já há agora… Senão! Esse tio Agostinho é que lhe 
emprestou uma libra para vir da terra dele para Lisboa. E depois o meu pai arranjou trabalho e ao fim 
de uns meses conseguia forrar cinco tostões por semana, que uma libra era quatro e quinhentos, 
forrava cinco tostões por semana para pagar ao to Agostinho que lhe tinha emprestado a libra para a 
passagem do Porto, …Do Porto para Lisboa. 
E – Ele depois cá, tornou-se rendeiro, conforme me estava a explicar há bocadinho, que aquelas duas 
terras que era uma do Seminário outra do Zé Ferrador, estavam arrendadas, portanto o seu pai também 
arrendou terras aqui? 
M – Não, o meu pai nunca arrendou aqui terras nenhumas, tinha o casal chegava, e… 
E – Portanto… Ele comprou as terras? 
M – O meu pai? 
M – Comprou o casal dos Grilos. 
E – Os tais quarenta mil metros? 
M – Pois! Eram quatro hectares que chegava lá acima à feira…E depois comprou mais tarde…Ali… 
Deviam ser cinquenta, mais ou menos… Comprou essa terra… 
E – A tal que foi depois urbanizada clandestinamente? 
M – Pois! 
E – Que ele foi vendendo, em lotes? 
M – Ele é que fez as ruas, ele não deu estradas, deu serventias! E quem as comprasse e quem fizesse 
as casas que arranjasse rua, porque esta já foi alargada, a gente já deu um metro, ali está um teimosos 
que não quer largar um metro, tá ali encrencado se um dia a câmara meter ali a máquina e vai por ali 
abaixo e pronto! Aquilo está ali um nojo, aquela rua não presta para nada. Um carro que queira ir pra 
baixo e outro para cima o outro tem que encostar lá…Muitos já recuaram, mas aquele não quer recuar!  
E – E fica sem visibilidade. 
M - Tem vinte metros de fundo, dezanove metros, um metro tem alguma importância? 
E – Pois, mas a rua é que fica sem visibilidade, para manobra! 
M – É! Agora está! 
E – Tendo o seu pai vindo para cá em 1908, e depois tendo comprado esta terra, qual é a sua ligação à 
Rebelva? 
M - Nasci lá e o meu pai fez lá uma casa, ainda está lá feita… 
E – Antes de comprar aqui e de fazer esta? 
M – Fez lá uma casa e depois vendeu-a ao Sr. João Pais e a vacaria está lá feita, agora é uma oficina 
qualquer… E depois aquilo, fez ali o chalezinho onde eu nasci, ainda lá está… era vivenda Maria 
Esmeralda que era o nome da minha irmã, mas depois o meu pai vendeu aquilo, o Sr. João Pais tinha 
uma filha chamada Maria Augusta, é o que está lá vivenda Maria Augusta, lá nessa casinha. Um 
primeiro andar, um chalezinho. 
E – Portanto isso foi mais ou menos por que altura e até que ano é que viveu lá? 
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M – Quem? 
E – O senhor, portanto nasceu lá e depois veio para aqui em que ano? Não se lembra? 
M – Vim para aqui com um ano… 
E – Ah! Então foi logo a seguir… 
M – O meu pai vendeu aquilo e depois aqui, fez aqui a vacaria onde tinha aqui o gado, fez ali uma 
casa em madeira, mandou fazer ali o forno e era metade para o meu pai e era metade para o meu tio, o 
irmão do meu pai, o meu tio Alípio, já faleceu também… Já foi tudo embora. E depois ali, dali é que a 
gente começou a germinar o Casal dos Grilos. 
E – Exacto. Então agora vamos até à Rebelva, está bem? 
M – Vamos! 
E – Pronto! 
 
(viagem de carro) 
Já na Rebelva, frente à fonte de S. João: 
 
E - Portanto, nesta zona onde é a escola, o jardim infantil e a escola primária, era uma horta ao lado do 
chafariz de S. João? 
M - Era, era… 
E – E mais uma zona de vacarias, não era, ali mais à frente? 
M – Era. Era ali à frente… 
E – Mas tinha vacarias de pedra e cal? 
M – Pois… era casas fabricadas… tinha lá algumas sessenta vacas ou setenta, esse Sr. Rocha e antes 
do Rocha teve lá o tio Alberto também. E depois…nos anos quarenta não sei se ouviu falar no doutor 
Marques da Mata, era subdelegado de saúde… 
E – Sim, fez uma urbanização na Parede! 
M – Na Parede e aqui na quinta das vacas mandou fazer ali uma litreira que era pr’ás 
moscas…mandou fazer a litreira que era uma coisa quadrada…Parecia um tanque e depois faziam 
uma caleira por cima da parede da litreira e punha ali um líquido qualquer dentro dessa caleira que era 
para matar as moscas todas! Até vinha no jornal… “Agora o Mata as mata todas”, até vinha o Dr. 
Mata a apertar uma mosca pelo pescoço...ah!ah!ah!..  
E – Isso resultava? 
M – Resultava nada, ainda criava mais moscas! Aquilo afermentava ali dentro, oh! Pá! Aquilo dava 
alguma coisa?  
E – Então o problemas das vacarias eram as moscas? 
M – Era! As moscas, olha, tínhamos que aguentar! E mais nada! A gente lá no Casal dos Grilos, 
tínhamos lá tantos gado, a gente juntava lá estrume, numa litreira de estrume, depois no tempo de 
estrumar as terras vinha os carros de bois, carregava aquilo, fazia um monte ali um monte acolá, 
depois a gente espalhava aquilo com uma forquilhas para carregar fora, depois vinha os homens a 
lavrar com os bois, lavravam a terra ficava o estrume enterrado na terra e assim ficava a terra tratada 
com o estrume, não havia cá químicas, não havia cá nada… Agora… Ainda há bocado vi na televisão 
a andar a lavrar não sei quê, coisas da criação, estrume das galinhas, ou o que era! Era uma epidemia 
de moscas que as pessoas, as pessoas não podem abrir as portas que é só milhões de moscas. Por causa 
daqueles excrementos… Ponham lá uma química qualquer ou lavrem a terra, tapem aquilo com terra, 
pronto! Está ali aquilo aos bichos, já se sabe… 
E – Então hoje não há o equilíbrio que havia antigamente, não é? 
M – Pois não! A gente punha o estrume na terra, vinha os bois, lavravam a terra, o estrume ficava 
enterrado debaixo da terra. 
E – Deixava de criar moscas? 
M – Não havia lá moscas nenhumas, era…Muita gente tinha medo das moscas, mas agora há moscas 
em todo… ainda há bocado fui comprar o pão, estava uma mosca parece que me acompanhou do 
principio ao fim. Era nos braços, é nos olhos, é no nariz…Raios ta partam tanta mosca! 
E – É verdade! Os lavadouros! (junto aos lavadouros públicos da Rebelva). 
M – Isto é o tribunal, é o tribunal da Rebelva, as mulheres aqui é que fazem…Enterram os vivos, 
enterram os mortos… Ah!ah!ah!...  
E – E cantavam enquanto lavavam, ou não? Além de dizerem mal? 
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M – Diziam mal umas das outras, o meu marido é assim, o meu marido é assado, a minha filha faz 
assim, a minha faz… É pá! Havia ali com cada discussão! Baptizaram isto de tribunal! Era o S. João, é 
ali ao cantinho. Está a ver o chafariz que fizeram novo? Foi aquele! (apontando o chafariz dos anos de 
1950). 
E – Ah! Tá bem! Portanto o chafariz antigo era mais para baixo? 
M – Era ali… Defronte do Grémio, havia ali uma cercadura, fazia assim… Uma cercadura aí com 12 
metros…6 de raio vá lá! Era…Não tenho lápis, senão fazia mais ou menos o desenho daquilo. 
Era…Fazia assim um ondulado e no meio desse círculo puseram um marco e tinha uma carreira. Uma 
carreira daquelas de pistão, lembra-se? Que a gente carregava no pistão e vinha a água. Depois veio 
esta coisa… Tiraram então o chafariz dali e fizeram aquele ali. Não sei se aquele ainda funciona, se 
não! 
E – Olhe, o que é que se recorda deste chafariz, desta fonte, do S. João? 
M – Toda a vida, mas isto não era nada assim! O S. João desapareceu há dois anos, a imagem tão 
bonita que estava ali, com um cordeirinho e com uma varinha cromada tão bonita…foi uma imagem 
tão bonita, veio um curioso partiu tudo, desapareceu e nem nunca mais se viu o S. João, nem perna 
nem braço, nem nada. Agora puseram pr’áli um, uma imagem, mais ou menos parecida mas é muito 
longe do que era. Havia ali a mina, dava água à malta da Rebelva, não havia cá chafarizes, não havia 
cá água canalizada naquele tempo! Era aqui, era ali o cantinho do S. João e era a mina ali acima de 
Rana que também dava água aqui para a Rebelva e dava água para Rana, porque Rana e Rebelva era 
três ou quatro casas. Isto é tudo moderno. Isto há vinte anos não havia casas nenhumas! Aquela casa 
que está ali, alta, aquilo era um rés-do-chão, agora está ali um segundo andar, ou o que é aquilo! Oh! 
Pá! Modificam tudo… 
E – Estas aqui são mais antigas. 
M – Não… 
E – Estas são dos anos oitenta, não? Eu lembro-me destas serem dos anos oitenta. 
M – Talvez tenham vinte anos, mais ou menos. Vinte e tal! 
E – Mas só há vinte anos é que começaram a construir aqui, não é? Pelo menos foi isso que eu vi! 
Mesmo aqueles prédios ali também são da mesma altura! Aqueles! (as “torres” da Rebelva). 
M – Pois é! Aquilo é tudo moderno! Aquela urbanização…E ali a Quinta da Alagoa…já foi ali à 
Quinta da Alagoa? 
E – Já… 
M – Aquilo é tudo moderno. Já viu a lagoa, lá? 
E – Sim! 
M – A lagoa, havia lá milhares, milhões de tartarugas! Pequeninas! Agora limparam aquilo tudo, não 
sei quem pôs tanta tartaruga! Tartarugas pequenininhas! 
E – Mas já não há? 
M – Não! Havia lá um peixe, um peixezinho assim encarnado…um pimpão! Também desapareceu o 
peixe. Aquilo também, a seca também tem sido muito grande. Não sei se é… 
E – Mas aquela lagoa já existia antigamente? 
M – Aquilo saía lá abaixo pr’ó ribeiro e quando era de Inverno saía ali ao pé da ponte! Ali quem vai 
aqui pela estrada abaixo, há ali uma ponte e havia ali uma barraca que era dos Capiranas, ali…Parecia 
uma casa de ciganos…Era os Capiranas que moravam ali e a água vinha…Porque a lagoa era muita 
água, porque aquilo o poço da Quinta da Alagoa onde o D. Vasco morava, aquilo dava água pró prédio 
e dava água pr’ós pomares e dava água pr’á a vinha e dava água pr’á tudo! E a que sobrava saía ali…a 
boca ainda lá há-de tar e com certeza, e quando vier, oxalá que não venha pra aí uma tromba de água 
pra ver como ela sai lá! 
E – Quer ver o… 
M – O S. João?  
E – Sim! 
M – Hoje? 
E – Ou não vale a pena?  
M – Vamos lá ver o S. João! 
E – Quer atravessar? Então vamos lá! 
M – Mas isto está fechado! Está fechado! (a fonte está rodeada por um gradeamento fechado). 
E – Tem lá uma imagem! Tem lá uma imagem! 
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M – Tem, é outro S. João que compraram! A Junta de Freguesia comprou, puseram ali um S. João 
novo, mas não é nada parecido com o S. João! Um curioso partiu a imagem antiga, estava ali há tanto 
ano, oh! Pá!... 
E – Então aquilo que ali está é que é a mina? (no ângulo que o conjunto forma). 
M – Ali é que é a mina! Então aquela água, a gente bebia aquela água dali e agora talvez se possa 
beber porque antigamente era tudo com fossas, está a perceber? Estes prédios antigos é tudo com 
fossas, mas agora está tudo ligado à rede de esgoto e a água deixou de ser… 
E – É capaz de já ser boa…Se ainda houver água… 
M – Há água que está lá a bomba! 
E – Mas aquilo não é só para fazer vista? 
M – Isso agora é verdade… 
E – Pois a mina está tapada, está fechada. A mina está fechada. 
M – E estes prédios aqui, estes mamarrachos a fazer o quê? 
E – Mesmo em cima da fonte, parece impossível! Como é que isto é possível? 
M – É tudo à ganância do dinheiro pá!… Ai Jesus… 
E – Parece que não há mais nada a não ser o dinheiro, não é? 
M – Eh! Pá! Era aqui…Ali a lâmpada… 
E – O que é que aconteceu em 48? 
M – Foi a inauguração da luz lá para S. Domingos, porque chegava ali uma lâmpada só à Rebelva… 
Da Rebelva… Porque havia ali a moagem em Carcavelos e tinha uma cabine e essa cabine alimentava 
a energia para a fábrica e a energia para a Rebelva, mas para S. Domingos não tinha 
força…Eh!eh!eh!... depois veio essa coisa da modernização e ampliação de linhas, agora chega até 
Sintra, chega a todo o lado. 
E – Mas naquela altura não era assim? 
M – Não! Era petróleo! A gente tinha fogões a petróleo de dar à bomba, oh! Pá! A gente passamos… 
E – Para cozinhar era preciso… 
M – E comprávamos carvão se sobro, lá na Capitoa, chamava-lhe a gente a Capitoa, e comprávamos-
lhe bolas, feitas com grés e como o cisco do carvão, e era o Augusto que fazia aquilo, amassava aquilo 
e tinha uma forma, uma argola, tinha uma forma e tinha uma palmatória, tumba…Fazia aquilo, batia, 
fazia uma bola. E depois punha ali maços, uma dúzia delas, depois outro maço, outro maço…E depois 
havia a Capitoa e olha: “quero uma dúzia de bolas e quero um quilo de carvão.” A gente punha o 
carvão, os feijões a cozer de manhã para estarem cozidos à noite…Eh!eh!eh!... 
E – Passavam o dia de roda do lume, não era? 
M – Porque o que dava muito calor era aquelas bolas. O carvão aquecia as bolas, porque o cisco, 
aquelas bolas, aguentavam muito calor… 
E – E eram mais caras? 
M – Não! Eram baratas, aquilo era um tostão, aquilo…Era feito com gresa…Era feita com terra, era 
ali onde faziam a feira antiga, ali à beirinha do caminho, ainda tá os socalcos onde se arrancava aquela 
gresa…era barato… 
E – Diga-me uma coisa, ali o casal de S. António , quem é que vivia ali, qual é a história daquilo?  
M – Onde? 
E – Lembra-se? Ali, aquela casa que está em ruínas. 
M – Olha, não sei! Não sei de quem era aquilo…Olhe, agora espere aí que a casa está ali em 
ruínas…ali era o João Pescadinha. Era o João… 
E – Era uma família conhecida? 
M – Era! Tinha ali vacas também, era o João Pescadinha, tinha vacas, era o Anastácio tinha vacas, o 
Abel tinha vacas, o João Alberto tinha vacas, o Sr. Américo tinha vacas, era tudo uma carrada… 
E – Na Rebelva eram as vacas que prevaleciam? 
M – Era! Era a terra mais favorecida com os animais, era aqui. Tinham uma grande quantidade de 
animais, o Abel também tinha…Era o irmão, o tio Alberto também tinha…O Sr. Américo fez uma 
vacaria grande, agora está alugada à Companhia dos Telefones, ali em baixo… 
E – Mas aqui também havia comércio, ou não? 
M – Não! O comércio que havia…Havia ali uma taberna que era a taberna do Manel, já morreu, olha 
no prédio ao lado, havia ali o grémio, o grémio também se calhar vai sair…O Zé Ferrador mandou pôr 
ali um telhado novo. 
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E – Mas o grémio era… Começou já como grémio ou era uma vacaria antigamente? 
M – Não, aquilo era um celeiro, era o celeiro do Zé Ferrador. Quando o… 
E – …Ele alugava? 
M – Não! Não! Aquilo era mesmo dele. 
E – Está bem, era dele, mas alugava-o para porem lá o cereal ou não? 
M – Para pôr o cereal, mas era só o dele! Os outros iam lá pôr no Lameiro, tá lá um celeiro. 
E – O Lameiro é que era alugado? 
M – Era. O Zé Ferrador era só o trigo da colheita dele. Era muito trigo, era muito trigo… 
E – E onde é que era a eira, aqui nesta zona?  
M – A eira era ali em baixo, lá de cima daquela rampa desce-se; é lá a eira, em baixo. 
E – Ao pé da ribeira? 
M – Da parte de lá da ribeira é que era a eira do Zé Ferrador. Do Zé Ferrador e diversos seareiros, uns 
tinham uma carrada de trigo, outros tinham duas, outros tinham meia, e depois as debulhadoras cada 
qual debulhava a sua maquia, não é? Por exemplo a do Zé Ferrador era sempre a maior, depois tinha 
outros que tinham menos, uns tinham dois sacos de trigo, outros tinham um saco, outros tinham cinco, 
era conforme…  
E – Iam todos à mesma eira, à mesma zona e à mesma debulhadora? 
M – À mesma debulhadora! As debulhadoras eram muito perfeitas naquele tempo! Punha-se…Saía o 
trigo limpinho para aquele lado, tinham uma boquilhazinha ao lado onde saía a limpadura, as 
impurezas do trigo saíam todas à parte. Chamava-lhe a gente a limpadura que era depois para dar aos 
pintos, às galinhas, não é? Aquilo ali…Saía, saía tudo limpinho! Depois tinha o enfardadeiro que era 
mais abaixo, era um homem com uma forquilha a pôr a palha para cima da enfardadeira para sair…A 
última etapa era a enfardadeira. A enfardadeira… 
E – Era uma máquina à parte? 
M – Não! Era ligada à mesma debulhadora.  
E – E a debulhadora funcionava a quê, a vapor no início ou já…? 
M – Ao princípio era uma caldeira a vapor, olha o Mário, coitadinho, andava sempre aqui a acarretar 
com uma pipa, a acarretar água para a caldeira da debulhadora porque a debulhadora a vapor gastava 
muita água. Era como a caldeira dum comboio! E depois ele andava todo o dia, desde manhã até à 
noite a acarretar com uma pipa de água ali pr’á debulhadora. E depois a debulhadora começou a dar 
mais independência e depois vieram os tractores. Vieram os tractores com uma… 
E – A diesel? 
M – Tractores a óleo! Pois era essa! O tractor fazia andar a debulhadora de toda a maneira, aquilo 
tinha uma força bruta. E depois a caldeira ali da Torre d’ Aguilha: eram precisos seis bois para levar a 
caldeira lá para cima! Aquilo era só ferro! Era muito pesada, aquilo pesava umas poucas toneladas, 
eram seis bois sempre a puxar aquilo, para levar aquela rampa da Torre d’ Aguilha. Mas ainda lá está a 
rampa. Mas ali era a eira do Bernardo ferrador, era do Constantino da Abóboda, era ali de muitos 
ceareiros ali daquele lado! Agora daqui era mais o Zé Ferrador, aqui esta eira era um molho de trigo, 
chamava a gente o salmegeiro, do tamanho daquele prédio, cheio, cheio de molhos de trigo…metia 
respeito. O meu pai dizia assim: isto se algum dia com uma fagulha de lume, é o fim do mundo aqui. 
E – Mas o trigo estava empilhado sem protecção? 
M – Sem protecção podia não ser, não sei se o Zé Ferrador tinha seguro ou não…Mas parece-me que o 
Zé Ferrador tinha o trigo no seguro, algum incêndio ou uma coisa qualquer, até … 
E – Mas estava ao ar livre antes de ser debulhado? 
M – Estava ao ar livre, pois! 
E – Lá na zona que é em baixo junto à ribeira? 
M – A eira era lá em baixo. 
E – Sim… 
M – Entrava-se ali à direita e ali em cima 
E – Depois da sociedade, não é? 
M – Pois, aí a trezentos metros daqui da estrada lá para cima, ali é que era a eira do Zé Ferrador. 
Aquilo era uma coisa enorme, pronto! 
E – E ele depois guardava aqui o trigo, onde é agora o grémio? 
M – E depois vinha as cooperativas e ele vendia às cooperativas, ou ao Estado, ou… 
E – Mas ele também comprava o trigo dos outros, ou não? 



Território e Identidade: Aspectos morfológicos da construção do território e a Identidade Cultural Saloia 
 

604 

M – Não, guardava trigo de uns anos para os outros, guardava o trigo, um moio. 
E – Aquilo era uma espécie de bolsa, valia mais, valia menos, não é? 
M – Ficava ali com quatro ou cinco sacos de trigo para semear e o resto vendia tudo para o Estado. 
E – Pronto! Então vamos mais adiante… 
 
(No largo da Rebelva:) 
 
M – (Aqui) umas barracas vendiam peixe.  
E – Ah! Sim, sim, já não estão lá, pois é! 
M – Ali era o chafariz, onde vem aquele gajo a atravessar a estrada, era o chafariz, era um sítio…Era 
um sítio aí com três, três metros… 
E – E tinha essa bica no meio? 
M – E tinha então o marco ao meio que era a bica! Tinha lá uma fotografia, tirada com uma rapariga 
que era filha do tio Alberto, que também era Maria da Luz, por acaso. Tenho ali uma fotografia tirada 
com ela, não sei o que é feito dessa fotografia… 
E – Há-de ver onde tem essas fotografias para eu ver! 
M – É verdade, está ali… 
E – Veja se se lembra! 
M – Não sei, tenho uma gaveta que tem lá mais de mil, sei lá… 
E – Ah! Então tem manancial…. Desculpe lá, então em 52 também nevou aqui, é assim? 
M – É! Em 52, lá na minha casa ficou com meio metro em cima da beira do telhado.   
E – Então nevou no país todo? 
M – Foi aqui nesta área, eh! Pá! Tanta neve… 
E – É que no Algarve também… 
M – Apanhou tudo aqui… Até hoje nunca mais foi…Em 45 caiu neve, mas foi…Também caiu muita, 
mas como em 52, não! Não me lembra de ver tanta neve! 
 
(Junto aos lavadouros de novo:) 
 
E – Então cá está o tribunal, não é? Agora não está cá ninguém… 
M – Tudo usa máquina de lavar, pronto! 
E – Mas ainda temos aqui as pedras gastas da lavagem da roupa. 
M – É! 
E – Onde é que era o recinto? (das festas de S.João) 
M – O recinto é onde está aqui este carro cinzento, era aqui 
E – Então o recinto era aqui a seguir aos tanques 
M – Pois, o coreto era aqui encostado e o recinto era aqui, era onde estão estes carros… 
E – O recinto era pequeno? 
M – Tinha aí uns dezasseis anos… Aqui era macadame e a gente, os rapazes, juntávamos uma carrada 
ou duas de cardos secos, punha-os aqui no meio da estrada, vinha um carro de duas em duas 
horas…Aparecia um mas era muito raro aparecer… Estava aqui a fogueira a arder, eh! Pá! Formou-se 
uma trovoada tão grande, quando aquilo estava a arder, era relâmpagos de Cascais era relâmpagos de 
Lisboa, aquilo tudo a arder, começa a chover, a gente daqui para S. Domingos não havia casas 
nenhumas, a água entrava por aqui… 
E – Então estragou-se a festa de S. João? 
M – Depois a trovoada passou, a gente mudamos de roupa e foi até ao nascer o sol, na festa de S. João, 
foi nas vésperas de S. João! Eh pá!  
E – Então faziam fogueira e depois saltavam a fogueira, o que é que faziam? 
M – Faziam a fogueira, pois aqui… 
E – E os bailes eram com que instrumento? A música? 
M – A música era com violinos, era com viola, era com saxofones, era com clarinete, era daquelas… 
E – Mas também havia acordeões, ou não? 
M – Não, não! Era só…Era o jazz, clarinetes, saxofones, violas, violinos, diversos 
instrumentos…Pífaros, flautas… 
E – E havia feira como hoje? 



Território e Identidade: Aspectos morfológicos da construção do território e a Identidade Cultural Saloia 
 

605 

M – Não, não! E depois faziam assim…Como fazem agora, todos os anos, aí…Umas barracas a 
vender quinquilharias, canecas de barro e assim bonecos…Havia e há…Mas não é nada tão animado 
como naquele tempo… 
E – Era nesse tempo que se arranjavam os namoros? 
M – Oh!... Os namoros arranjava-se em qualquer altura…Ah!ah!ah!... 
E – Mas também havia aquele regime das mães atrás das meninas ou não? 
M – Ah! Isso havia! A gente tinha que ir sempre à frente, pr causa de algum beijinho…As velhotas 
sempre à frente, oh pá! Parece que estou a ver… 
E – Mas aqui neste recinto, havia um sítio onde as mães se sentavam, ou não? 
M – Não! Era tudo junto. As mães com as filhas, não havia cá marcação de lugares! 
E – Mas estavam todos de pé? 
M – Não! Assentados, tinham umas tábuas assim em volta do recinto, umas tábuas dessas de andaime, 
seguras, não é? Toda a gente se assentava ali… 
E – Dançavam até às tantas? 
M – Até às duas horas, era quase sempre! 
E – Era a festa mais importante daqui dos arredores, ou não? 
M – Era! Era porque o S. João…  A marcha à fonte, de manhã quando o sol estava a nascer é que era a 
marcha à fonte. A música a tocar e os pares de namorados, namorados e sem ser namorados, vinha 
tudo aqui à fonte de S. João comprar manjericos…havia um senhor conhecido…trazia para ali muitos 
vasos, pequeninos, com manjericos. A gente comprava um manjerico, custava 10 tostões ou cinco 
tostões e ficava todos contentes… 
E – Isso era de manhã cedo, na manhã de S. João? 
M – Pois! Na manhã de S. João! Não era no S. João, no dia de S. João já não havia…A marcha, a 
marcha à fonte era na véspera de S. João! De 23 para 24! 
E – Mas não me estava a dizer que era de madrugada ou de manhã cedo?  
M – Não, não! Era de manhã cedo sim, mas era a marcha à fonte era às 4, 5 horas quando o sol estava 
quase a nascer é que havia essa marcha! A marcha à fonte! Chamava a gente a marcha à fonte! Era a 
sociedade ali em baixo, onde é que é a barracuda, a barracuda!?...A Cabana Velha, não há ali um 
restaurante? Ali é que era a sociedade! Ali é que era a sociedade! Aquilo era do Zé Ferrador! E depois 
vinha a música a tocar até aqui… 
E – Uma espécie de procissão? 
M – Pois! Mas era uma procissão dali para aqui. Agora, depois mais tarde fizeram então ali uma 
sociedade nova, ali daquele lado. Foi o Sr João Horto que comprou o casal, esse casal aqui do lado 
direito até S. Domingos e aqueles prédios todos dali do lado esquerdo, comprou aquele casal por 25 
contos. Milhares e milhares de metros quadrados! O terreno que ele vendeu mais tarde, naquele tempo, 
foi a 9 escudos o metro. É verdade! E agora o resto dos prédios que têm feito, aqueles prédios onde é a 
Caixa, onde é a Caixa e os outros todos encostados foram vendidos a 250 contos cada prédio com 
quintal e tudo. Quintal e prédio 250 contos, está a ver como é a vida?  
E – É verdade! 
M – É! 
E – Como as coisas mudam! 
M – Como as coisas mudam, 250 contos é hoje um lotezinho de terreno… 
E – Já não há nada por 250. 
M – Olhe, lá ao pé de mim, vendeu-se um lote por 4 500 contos, que aquilo não presta para nada!  
E – 4 500 contos, também é muito barato! 
M – 4 500 contos aquele lote! 400 metros! Mas não tem… 
E – Foi barato! 
M – Mas para o sítio que é, você já viu?  
E – Olhe, quer ir para baixo? Ainda? Ou já está cansado e quer ir embora? (para ver a casa onde 
nasceu). 
M – Bem, para mim é como a senhora quiser!  
E – Olhe então espere, voltamos ao carro e vamos de carro até lá abaixo! 
M – Tá bem! 
E – Aquele pátio era também do Zé Ferrador? Ele tinha aquilo alugado?  
M – Tinha! Era chamado o pátio da Rata. A Rata já morreu há muito ano… 
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E – Pátio do…? 
M – Da Rata, a mulher era alcunhada pela Rata e ainda hoje é o pátio da Rata. Onde é aqui o pátio do 
Zé Ferrador? Eu sei lá onde é o pátio do Zé Ferrador…! Olha, o pátio da Rata é ali! 
 
(Na Rebelva, junto à casa onde nasceu o Sr. Madureira) 
 
M – Olha, a maior poluição é estes que passam aqui ao pé da gente! 
E – Estava a dizer que naquela época também havia poluição por causa de haver aqui tanta vaca! E 
portanto pareceu-me que a própria água estaria inquinada! É assim? 
M – É! Acho que sim, ali aquela fonte de S. João, muitos anos, aquela água não prestou. Aquela água 
estava inquinada! Havia fossas ali por todo o lado! 
E – E eram as fossas dos bairros? 
M – Dos bairros… 
E – Domésticas… 
M – Pois… 
E – Mas no tempo das vacas, também havia alguma poluição, não é? 
M – Havia, mas não era isso que dava cabo das águas…ah! Isso!...A limpeza do estrume dos animais é 
muito diferente dos esgotos domésticos, mas é o veneno que passa aqui nas casas, para baixo e para 
cima de noite e dia… 
E – Mas essa sua casa que estávamos aqui a ver, é realmente muito engraçada e mesmo típica do 
princípio do século. 
M – Tá a ver? 
E – Vivenda Maria Augusta, mas isto já foi um nome posto pelas pessoas que vieram depois! 
M – O João Pais a quem o meu pai vendeu tinha uma filha chamada Maria Augusta, ele já era viúvo  e 
o meu pai vendeu… Isto era vivenda Maria Esmeralda, mas depois o meu pai vendeu e ele tinha uma 
filha Maria Augusta, pôs Maria Augusta. 
E – Aquilo que para mim passavam por anexos ao lado da casa, afinal eram as vacarias porque nessa 
época também. Tinham, portanto, animais, e era disso que viviam? 
M – É! Vendia-se leite. Olhe no tempo da pneumónica…  
E – Que ano é a pneumónica que eu nunca percebi? 
M – É de 14 a 18. 
E – Quando acabou a guerra? 
M – Quando acabou a guerra de 14 a 18! O meu pai vendia leite em Carcavelos, leite que havia ali das 
Correolas, da quinta da D. Carlota… Havia… 
E – Não é a Quinta do Lameiro, não? 
M – Não! A Quinta da Lameiro é aqui já, aqui à direita! 
E – E essa, essa qual é?  
M - Chama a gente as Correolas é da parte de baixo onde era o…As Marianas… 
E – Sim… 
M - Era da parte de baixo da linha… Era da D. Carlota, do senhor almirante Matos Moreira. 
E – Os Matos Moreira do cemitério… 
M – Pois! é que eram os donos daquilo. O senhor almirante já estava reformado, ainda tentou fazer 
fama… Uma pedreira a arrancar pedras… 
E – Naquela zona? 
M – Sim. Em baixo, para se entreter a arrancar pedras e a britar pedras…Ele não precisava daquilo, 
mas… Gostava. Depois pôs lá umas capoeiras com muita galinha, galinhas brancas, dessas minorcas, 
chama a gente galinhas minorcas… E depois… Fez para ali trinta por uma linha… Coitadito, para 
fazer… Para passar o tempo! Pronto!  
E – Mas começou a falar nisso a propósito das vacas… 
M – O meu pai também teve lá vacas! 
E – Lá, nas Correolas? 
M – Pois…Depois o meu pai vinha vender leite, nesse tempo da pneumónica e estava muitas famílias 
na cama com essa doença e o meu pai conhecia as famílias, entrava, abria a porta e deixava meio litro 
de leite ou um litro e ia ao quarto ver se eles estavam mortos ou vivos. Porque aquela gente…A 
pneumónica… 
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E – Matou muita gente… 
M – Matou muita gente… Aquilo dava-lhe aquela coisa, era logo sepultados… Não estavam como 
agora 24 horas para ser sepultados. E puseram esta coisa das 24 horas depois da pneumónica, porque 
quando foram levantar as ossadas, as ossadas estavam viradas ao contrário dentro…dos caixões… as 
pessoas acordavam, faltava-lhes o ar, morriam ou viradas ao contrário outras de lado… Depois o 
estado começou a vir… As pessoas eram enterradas vivas e depois acordavam… Acordavam 
coitadinhas, morriam com falta de ar, não é? e depois foi essa lei de deixar as pessoas 24 horas ou seja 
em casos de muita gravidade sejam logo sepultadas, mas… 
E – Foi a partir daí? 
M – Foi a partir daí, de 18 para cá é que foi implantada a lei das 24 horas. Porque muitos corpos foram 
levantados e estavam virados ao contrário! 
E – Devem ter sido muitos porque morreu muita gente! 
M – Morreu muita gente porque…ah! deu-lhe uma coisa… Diziam: ah! deu-lhe uma coisa… Pronto! 
Mete-se dentro dum caixão vai para o cemitério. Mas a pessoa ainda… 
E – Mas as pessoas também deviam ter medo da contaminação! 
M – Ah!...E dos gazes, morreu muita gente com os gazes, com gazes… 
E – Na guerra, não? 
M – Na guerra pois! Na de 14/18 eram muitos gazes… 
E – E ainda foram bastantes…Portugal ainda entrou nessa guerra.  
M – Olhe em 40… 
E – Em S. Domingos havia alguém que tivesse lá estado?  
M – Não! Havia ali em Oeiras em 44, quando o palácio foi restaurado, havia lá um homem que era 
pedreiro, a gente chamava-o esgazeado, porque tinha estado na guerra de 14 a 18, e era mesmo 
esgazeado! Bebia um litro de vinho como se fosse um litro de água! O homem não tinha nem rei nem 
roque, ele trabalhava bem, mas… 
E – Variava… 
M - Era qualquer coisa que não estava bem e era gazeado, chamava-lhe esgazeado e era mesmo 
esgazeado, porque tinha estado na guerra de 14 a 18. 
E – Quando eu era miúda, havia em S. Domingos, um velhote, que os miúdos apedrejavam, que 
chamavam o Vira Milho. Nunca ouviu falar? 
M – Ih!... O velhote! Coitadinho! 
E – Mas ele também tinha estado na guerra?  
M – Não sei, mas o Vira Milho ainda conheci. O Vira Milho, coitadito, começava a atirar pedras à 
gente e a gente. “eh, Vira Milho, eh Vira Milho” e ele à pedrada à gente… 
E – Ah! Ele é que apedrejava? Já não me lembro… 
M – Era! Mandava pedras à gente, coitadinho… 
 
Na estrada que liga a Rebelva às Quintas da Alagoa e do Barão (e Carcavelos) 
 
E – Portanto, estamos aqui em frente dum sítio ao lado da Fapil que fica ao lado da CIPE (agora é a 
Legrand) e que tem o início de um caminho que foi utilizado durante muitos anos e portanto noutros 
tempos…Mas que nos últimos tempos era utilizado pelas pessoas que vinham a pé de S. Domingos 
para Carcavelos, para trabalhar e para o resto… E… Mas era… Era um caminho… Também aparece 
nos mapas do século XIX, como sendo um caminho de S. Domingos para a Rebelva e vice-versa, mas 
era conhecido como o caminho do rei e agora o Sr. Madureira explica porquê! 
M – Chamava-lhe o caminho do rei, porque ali em Carcavelos ainda está lá escrito: estrada da torre 
que ia para baixo, atravessava a linha, atravessava a linha que é como quem diz, porque naquela época 
não havia comboios. Passavam os trens, mas não havia lá linhas de comboios porque o comboio veio 
muito mais tarde. O rei não sei se era do D. Carlos se era do D. Luís, se era do D. Pedro, ou que 
era…É o caminho do rei que eu tenho sempre ouvido falar que era aqui, que era ali ali porque na 
largura de quase uns quatro metros... Era a terra lavrada assim…Em picão, para os animais puxarem 
os trens e para não escorregarem, porque aquilo, se não fosse trabalhado assim para fazer áspero, os 
animais escorregavam, caíam, aleijavam-se…  
E – É em cima da laje natural? 
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M – Em cima da laje natural! Tão lá, agora não está lá porque ficaram também debaixo da 
urbanização, não é? que fizeram. Mas ali ainda deve haver um restinho dessas pedras lavradas.  
E – Na sua opinião este caminho começava aqui nesta estrada, e acabava…? Ou começava… Diga… 
M - Então este caminho ia ali à Quinta da Alagoa, ia à Avenida do Loureiro, no meu tempo, a Avenida 
do Loureiro era Carcavelos, aqui não havia nada, aqui era a Quinta da Alagoa, isso era só pomares de 
laranjeiras e era vinhas e era trigo era o que calhava…Esses prédios estão feitos aqui há poucos 
anos…Agora já está tudo habitado mas está tudo fora da Alagoa… Tem um jardim, há-de haver ali um 
portão, fizeram lá umas obras e tá ali um portão que se pode visitar o jardim e a lagoa… Estes prédios 
estão na parte de cá, não estão lá dentro da Quinta da Alagoa. E agora… Não sei mais nada… 
E – E aqui para cima, a estrada passava por onde? 
M – Onde? 
E – A partir de S. Domingos? 
M – Passava ali… Ao cemitério não passava! Passava para o lado de Tires e ainda ia passar…Como 
chama a gente?...O cabeça à banda… O Bairro dos Sete Castelos direito a Tires…Direito a Tires, 
direito a Manique e por ali acima ao lado do Cabeço de Manique, direito ao Casal Marmelo… Ao lado 
Albarraque…Há ali um caminho… A Maria da Luz trouxe leitões ao colo do mercado de S. Pedro… 
A Albarraque para apanhar a camioneta com os leitões dentro dum saco… Leitões pequeninos… A 
Maria da Luz… O trabalho que tínhamos… Uma carroça com um burrito, não tínhamos nada… Ela 
trazia dois leitões dentro dum saco, ao colo,  à espera da camioneta em Albarraque e depois em 
Albarraque apanhávamos a camioneta para S. Domingos, a carga de trabalhos que a coitadinha… 
Trabalhou muito também. Mas esse caminho do rei deve ir passar a Ranholas, na parte de cima do 
Arco do Ramalhão, sabe onde é que é o Arco do Ramalhão? Passa por cima duma quinta duma quinta 
que era a Quinta de D. Dinis, mais acima há lá uma vivenda…Havia, não sei se já existe, tinha lá um 
leão, até acho que era o poeta…O Eça de Queiroz que morou lá ou qualquer coisa assim…não tenho a 
certeza, mas aquilo foi de um poeta qualquer…E ali passava o trem, passava o trem com os cavalos 
direito a S. Pedro, que é S. Pedro de Sintra, onde é o mercado há uma viela, uma estrada estreitinha 
direita ao Palácio da Pena. Os cavalos tinham que rapar aquilo tudo por ali acima com o rei e com a 
rainha ou com quem fosse por ali acima até ao Palácio da Pena…Para ali é que…Iam visitar aquilo, ou 
passar férias, ou qualquer coisa… Dali…da Torre de S. Julião da Barra. É o que está escrito e que eu 
tenho ouvido sempre falar e ouvia falar aos velhos, aos mais velhos que eu. Agora… Não sei se é 
verdade se é mentira… Pronto! A gente a dizer… 
E – É muito interessante! 
M – É que… Você com os cavalos rapavam por ali acima de S. Pedro de Sintra pra cima, eu já fiz 
aquilo a pé mais a Maria da Luz já fomos visitar o Palácio da Pena a pé! Porque aquilo ainda é um 
bocado de rapar por ali acima até… Fomos a pé até lá acima assim é que a gente aprecia a paisagem, 
não é indo de carro. Ah! Não custa nada, aquilo não custa nada… 
E – É verdade! 
M – Mas a gente a pé é que vê as árvores, aquela natureza, aqueles arbustos, aquelas árvores já 
centenárias ali à beira da estrada. Se quiserem alargar a estrada têm que deitar as árvores abaixo mas 
ninguém vai fazer uma coisa dessas… E assim olha, lá está…   
E – Mas isso era o caminho que faziam então esses carros… 
M – Do rei, aquele caminhozinho é que era a passagem dos cavalos… 
E – Ali devia ser a parte mais difícil! 
M – Pois é! 
E – Esta zona toda era mais ou menos plana, não é? 
M – Por aqui acima até Sintra não tem nada quase, é quase tudo plano, não é? É uns bocaditos a subir 
mas os animais andam bem. Agora de S. Pedro para cima tá lá a indicação: Pena e se quiser… 
E – Vale a pena! 
M – É verdade! Ah! Ah! Ah! 
 
(viagem de volta já perto de casa do Sr. Madureira) 
 
E – Portanto o Sr. Madureira estava-me a dizer enquanto conduzia, que o pai costumava ir à festa da 
Senhora da Saúde na Penha Longa. 
M – Era! 
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E – Então diga lá, se faz favor! 
M – Diga? 
E – É para dizer mais ou menos aquilo que me esteve a dizer há bocadinho, portanto em relação à 
festa, como era a festa? 
M – A festa era, as pessoas levavam os farnéis e iam comer lá para o meio daqueles matos. 
E – Lembra-se em que época? 
M – Era… Foi… Fins dos anos 30, princípios dos 40…Foi… 
E – A época do ano? 
M – Foi os 40… 
E – Não, não, não! Era verão, era fim do Verão, princípio do Verão, Primavera… 
M – A festa da Senhora da Saúde, não sei se era em Maio…? 
E – É possível… 
M – Não sei se é em Maio…olhe também não posso estar a jurar se… 
E – Claro, claro… 
M – Mas parece que era de Verão, olhe! Espere aí! O ciclone foi em 41, foi em 41, em Janeiro de 41, 
Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, deve ser em Maio, porque eu vi lá um eucalipto mais grosso 
que eu, arrancado pela raiz e partido ao meio, parecia um fósforo! O ciclone partiu! E a gente para 
passar com o carro, era o Manuel Coelho que tinha um taxizito ali, um táxi!...Era um automóvelzito! É 
que nos foi lá levar e a gente… Ele não conseguiu passar porque o eucalipto estava atravessado na 
estrada e a gente teve de ir o resto a pé, mas a gente estava praticamente já perto da festa. Pois, é! 
Aquilo era no largo da porca é que se fazia então…Era os carros de bois enfeitados, era as carroças 
enfeitadas, os animais enfeitados com rosas na cabeça, rosas no pescoço, os raios dos carros tudo 
cheio de rosas, era bonito aquilo. Chamava-lhe o círio! Era o círio! Naquele tempo era o círio. Vinham 
de Alcabideche, não sei se tem ouvido falar em Alcabideche? Ali da Atorzela, Alcoitão, ia aqueles 
lavradorzitos, levavam todos os carritos com os bois e com os burros, ou com os machos, ou o que 
tivesse, ia tudo enfeitado com flores. E então, pois lá no largo da porca é que era o bailarico e… 
E – Esse largo da porca disse que me ia falar, tem uma fonte… 
M – Tem uma fonte, tinha uma pia e tinha a porca a deitar água pela boca, chamava-lhe a porca…a 
porca parecia um porco. Deitava água pela boca e tinha uma piazinha à frente onde a água caía, donde 
a água vinha, não sei, mas a água era nascida lá na serra porque lá não havia água canalizada. Naquele 
tempo, nos anos 40, foi quando se fez a estrada marginal, aquilo tinha o quê? uns 40, 39…tinha 13, 14 
anos.  
E – Nasceu em 26… 
M – Tinha uns 14 anos que eu tinha quando foi…Eh! Pá! foi o fim do mundo, com aquele temporal, 
pá! Nunca vi tanto moinho, tanta chaminé deitada abaixo, havia tanta falta de trabalho, não havia 
pedreiros, os pedreiros coitaditos, não tinham trabalho, nem nada…E depois foi o ciclone, eh! Pá! 
Tanto trabalho, tudo queria pedreiros, tudo queria carpinteiros, tudo…Uns para arranjar telhados, 
outros para pôr as chaminés em pé… Eh! Pá! Tanto telhado, tanto moinho, esses moinhos de tirar 
água…Isso era centenas deles partiram todos embalados pelo vento… 
E – As azenhas… 
M – Diga? 
E – As azenhas… Ou não? Os moinhos de vento… 
M - Os moinhos de vento não existiam naquele tempo. Havia ali os de S. Domingos, mas quando foi o 
ciclone enrolaram as velas e as paredes não caíam. As paredes com um metro de largo, tá bem, tá! 
Aquele de cima ainda fui lá levar trigo, o de baixo não, mas o de cima ainda fui lá levar trigo e milho 
para moer. E…Quando havia muito vento, enrolava-se a vela, era poucochinho pano, dava-se pouco 
pano para as mós… 
E – Como nos barcos… 
M – É como nos barcos… Os barcos à vela, os veleiros quando iam para a pesca do bacalhau quando 
havia poucochinho vento ía tudo engalanado com as velas, quando havia muito vento enrolavam as 
velas e ia…Para se reduzir a velocidade se não o vento partia aquilo tudo…E os moinhos de vento era 
a mesma coisa. Os moinhos de vento, os moinhos de moer o pão era a mesma coisa. Quando não havia 
vento dava-se o pano todo, quando era o contrário, quando havia muito vento, enrolava-se a vela e 
punha-se só um cantinho das velas e andavam, que aquilo… 
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E – Diga-me uma coisa! Quando já no seu tempo, a farinha vinha da onde? se os moinhos já estavam 
quase todos abandonados, donde é que era? 
M – Da moagem de Carcavelos. A moagem de Carcavelos é que moía o trigo. Portanto fizeram ali os 
silos, deitaram-nos agora abaixo, quando fizeram aquelas obras grandes e levava uns poucos de 
vagons de trigo lá dentro cada um.  
E – Mas as pessoas aqui, os lavradores levavam lá o trigo da mesma maneira que levavam ao moinho, 
antigamente? 
M – Havia as cooperativas ali depois levavam. As cooperativas levavam…compravam, pagavam tanto 
o valor do trigo aos lavradores e o trigo ia para a moagem. E depois na moagem era moído, tanto que 
ali em Carcavelos, era sacas de sêmea, chama-lhe a gente farelo, a casca do trigo que eles moíam que a 
máquina a moagem separava aquilo tudo, fazia tudo em farinha e depois era passado por peneiras e 
vinha a farinha fina para fazer o pão e o farelo ia vender para os animais. Mas era ali na moagem de 
Carcavelos. Quando acabaram estes moinhos de vento… E no Zambujal também há dois moinhos, na 
Laje há outros dois, em Albarraque há outros dois, há diversos… 
E – Caparide? 
M – Caparide…Não há moinhos! 
E – Rana? Rana? 
M – Rana tem dois moinhos.  
E – Aonde, aonde? 
M – Estão lá, no alto de Rana não sei se já os deitaram abaixo. Um até tinha um ponto de mira em 
cima, que era do campo entrincheirado do exército. 
E – Ah!. Sim? 
M – Tinha. 
E – Fazia parte da 3ª linha das Linhas de Torres? 
M – Fazia parte, porque quando fui para a tropa fui radiotelegrafista e além de radiotelegrafista e era 
sinaleiro feito com bandeiras e a gente, aqui não havia prédios nenhuns, era punha-se ali um soldado 
ali, outro ali no alto de S. Domingos, não havia prédios nenhuns e a gente com as bandeiras é que 
formava as letras, as mensagens com as bandeiras. Agora é tudo por rádios e isto e aquilo, não…Tudo 
desistiu e hoje o exército não usa nada disso. A gente era… 
E – Mas então o Sr. António ainda assistiu a isso? 
M – Pois eu ainda fui tropa, fui rádio sinaleiro e outros colegas meus foram para sinaleiros…Para… 
E – mas era com aquela cena das bolas, ou não?  
M – Com bandeiras?  
E – mas havia um que tinha umas bolas que também faziam parte do sistema. Era só bandeiras? 
M - Era só bandeiras. Umas bandeiras vermelhas que a gente, um fazia um K, outro fazia um S, outro 
fazia um T e outro fazia um F,  e… Mas tínhamos de ter muita atenção para escrever as letras para a 
mensagem que era. Se a gente ouvia eles a fazerem os sinais e se a gente não estivesse atenção a ouvir 
aquilo não servia de nada…perguntava a gente: então a mensagem disto e daquilo? Eu não vi nada. A 
gente tinha de estar com muita atenção, era de altos, era ali dos Amarais, ali dos altos de S. Domingos, 
dali dos altos do Zambujal lá pra Rana… 
E – E era ao pé dos moinhos que tinham esses postes?  
M – É? 
E – Esses postes de telegrafia, era ao pé dos moinhos, ou não? 
M – Não! Era nos altos dos terrenos mais altos… 
E – Os moinhos às vezes coincidiam, não é? 
M – Não! Os moinhos estavam dentro dos mapas e sabiam que os moinhos estavam lá! Mas a gente 
não ia fazer os sinais para cima dos moinhos! Ao lado, a gente passava… 
E –  Perto, perto dos moinhos… 
M – Perto dos moinhos. Não fazíamos caso lá dos moinhos para isso! Para o exército era só rádio 
sinaleiros e rádio telegrafistas. E aparelhos de rádio, os rádios pesavam tanto…Era um peso tão 
grande, os oficiais diziam: vocês ponham-se à sombra, podem estar descansados que a gente não vai 
para o sol. Aquilo era um peso! Com os rádios… 
E – Traziam os rádios às costas? 
M – Era. Pareciam uns acordeões! A gente ouvia os gajos da Portela, dos aviões os pilotos a pedir 
autorizações para aterrar…Ah!ah!ah! 



Território e Identidade: Aspectos morfológicos da construção do território e a Identidade Cultural Saloia 
 

611 

E –    Apanhavam… 
M – A frequência dos aviões, apanhávamos! Apanhávamos Moscovo, apanhávamos a Europa toda! Os 
aparelhos muito grandes e a gente tinha frequências 4, 5, 6 outros 7, 8, 9…Outros 2 ou 3. Havia muitas 
frequências…E K…Diga o que está a ouvir: K, os rádios… não ligavam aos rádios…E o rádio 
telegrafista aprendi aquilo tudo, de cor…até sonhava com aquilo. Quando saí da tropa, parecia que…  
E – Falavam por código? 
M – Diga? 
E – Falavam por código? 
M – Sim? 
E – Quer dizer, não falavam normalmente, portanto falavam uma linguagem própria? 
M - Pela rádio era por frequências…A gente assim: daqui fala o rádio tal, diga se me ouve. Eles 
diziam se sim ou se não! K! E depois eu: daqui fala frequência 3 9 7, diga se me ouve! K! eles diziam 
que sim ou que não. Coisas… 
E – E depois diziam as mensagens?  
M - Depois diziam as mensagens que a gente…a gente quando queria granadas dizia: quero 4 batatas. 
4 batatas eram 4 granadas, era tudo assim… 
E – É como lhe dizia, era um código. 
M - Ah! 150, 150 tomates eram 150 balas. Era tudo assim… 
E – Em códigos… 
M – Códigos! 
E – Bons velhos tempos, ou não? 
M – Ah!...Eu não tenho pena nenhuma daquilo…Tive lá 4 meses, pareciam-me 4 anos! Fiquei farto de 
tropa até aos olhos! 
E – Então quando esteve na tropa, estava… A 2ª guerra mundial…A começar? 
M – Já tinha acabado! 
E – Ah! Já tinha acabado! 
M – Então fiz a tropa em 47 e … 
E – Ah! Tem razão, sim senhor…! 
M – Fiz a tropa em 47 e a guerra acabou em 45. Já tinha acabado há 2 anos.  
E – Apanhou assim, o fim da guerra… 
M – Pois… 
E – Aqui, aqui… Na sua família e aqui nesta zona sentiu-se muito as consequências da guerra? 
M – Não!  
E – Não havia racionamento, e assim? 
M – Ah, isso houve. Houve as cartas de racionamento, pá! Isso…Foi uma carga de trabalhos para os 
merceeiros, pá! Havia pessoas, famílias pobres não tinham dinheiro para comprar as coisas e a gente 
tinha mais uns tostões, a gente comprava as senhas àquela gente pobre…Sempre ficava…O pão era a 
mesma coisa, a gente tínhamos direito a um quilo de pão por exemplo, mas consumia mais pão e os 
outros não tinham dinheiro para comprar o pão e a gente comprava o pão e já tínhamos mais pão…Pão 
de quilo, quando foi a guerra mundial, quando a marginal foi feita vinham os pães de quilo da 
padaria…Chama-lhe a gente a padaria das terras. Os alentejanos trabalhavam na marginal, coitaditos, 
foi a avalanche dos alentejanos vinham da terra deles, era tanto alentejano! e então os alentejanos 
compravam pão de quilo, dividiam o pão com uma faca ou com uma navalha, pão ao alto , 
dividiam…Iam ao Gonçalves, à mercearia do Gonçalves, onde é agora o Espírito Santo, um decilitro 
de azeite em cima do pão, untavam o pão com aquele azeite, compravam 5 tostões de açúcar ou 3 
tostões de açúcar, punham açúcar em cima do pão que já tava oleado com o azeite, tapavam o pão, um 
pão daqueles dava para dois dias, comiam cortado com o canivete pão com azeite e açúcar. Era o 
alimento deles. Tanto que há ali na Parede, não sei se a senhora tem ouvido falar no Bairro 
Alentejano?  
E – Sim… 
M – E ainda hoje falam no Bairro Alentejano. 
E – Sim… 
M – Foi os alentejanos é que fizeram aquele bairro. Quando vieram da terra deles, do Alentejo, 
diversas terras, Beja, Évora… 
E – Eles vieram principalmente para trabalhar na marginal? 
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M – Foi! E era no tempo das ceifas vinham com as gadanhas para cortar feno quando não havia tanto 
trabalho na marginal, quando havia para cortar feno eles cortavam o feno tão bem cortadinho com a 
gadanha, parece que era cortado com uma máquina, pá! Tão certinho! Eram artistas a fazer aquilo, 
cortar aí o feno até aveia eles cortavam, ficava tudo tombadinho, tudo certinho! É verdade!  
E – Mas isso era uma época anterior a 1940? 
M – Foi no tempo…Foi a marginal feita.  
E – Sim, mas vinham trabalhar no trigo antes de terem vindo trabalhar na marginal? 
M – Pois, vinham para a ceifa… 
E – Depois voltavam para a terra deles? 
M – Depois os que arranjavam trabalho cá na marginal, porque na marginal havia muitos centos de 
homens a trabalhar, aquilo não era feito por dois homens! 
E – Disseram-me que aquelas pedras da beira da marginal, muitas delas eram das pedreiras de S. 
Domingos de Rana. Acha que sim? Das pedreiras de Tires? 
M – Ainda há velhos em Tires… 
E – Nessa altura ainda havia exploração das pedreiras de Tires? 
M – Havia. Fazia ombreiras para as casas em Tires fazia-se muitas ombreiras ali…nas Antas, trabalhei 
nas Antas , era rapazote, era o Bernardino, levava… 
E – Onde é que é as Antas? 
M – É em Oeiras, ao pé dos moinhos… 
E – Moinho das Antas… 
M – Os Moinho das Antas é que era ali, fizeram-se ali muitas vivendas que a gente fez, naquele tempo 
era tudo feito com madeira ,pá! Aquilo, era vigamento em madeira, assoalhado com madeira com solo 
estreitinho com 10 centímetros de largura e depois assoalhava-se aquilo…chamava a gente assoalhar à 
inglesa e… 
E – Já construíam em betão, ou não? 
M – Não! E depois era…Depois era o primeiro andar, era quase tudo primeiro andar. Primeiro andar 
era outra secção de vigas, e depois a gente tinha que pôr taroucos, era bocados de madeira entalados 
entre as vigas para travar o vigamento para aquilo depois a gente poder andar em cima das escadas, 
aquilo andava para baixo e para cima e depois chamava-lhe a gente talugar, talugar as escadas, meter 
bocados de viga, pregava-se uma viga para a outra e depois aquilo travava muito…E depois de estar 
talugado, a gente assoalhava as casas.  
E – Por baixo punham um tecto de estuque… 
M – Depois então era fasquiado, chamava-lhe a gente fasquiado de quatro. 
E – Levava muita madeira… 
M – Era só tudo madeira… Era os fasquiados, a gente punha os fasquiados molhados que é para os 
pregos entrar melhor, era uma pancada ou duas pregava-se um prego… A bitola do prego do fasquiado 
era o dedo, a gente punha o dedo e depois de tar o tecto… O tecto fasquiado,  punha-se… Vinha então 
os rapazes com massa, massa amassada com saibro, o cimento tava… 
E – E cal, pedra e cal… 
M – Saibro e cal, pois! O cimento estava na fábrica, não havia… O cimento naquela tempo era em 
sacos de serapilheira, tá a ver? Não havia sacos de papel, depois mais tarde é que vieram os sacos de 
papel, mas já foi muito mais tarde, os sacos de serapilheira, os homens pegavam nos sacos de 
serapilheira para descarregar uma camioneta de sacos… Quando os homens acabavam de carregar já 
nem se via cara, nem se via a roupa, nem nada que o pó… Do cimento… E então vinham os rapazes 
como o acocho, o acocho à cala que era um tabuleiro à cabeça… eles usavam uma sogra como as 
peixeiras, punham o acocho à cabeça, punham da estância ao pé dos pedreiros e depois os pedreiros 
tinham as paredelas que era um bocado de madeira assim com 30 centímetros, 30, 35, um pau ao meio 
e enchiam aquilo com massa e depois esfregavam aquilo no fasquiado e a massa entrava por aqueles 
intervalos do faquiado e depois aquilo assassoava, tava ali dois ou três dias e depois secava e depois 
então mais tarde vinham os estucadores é que estucavam aquilo, depois da massa dos pedreiros estar 
seca. Porque a massa…Mas aquilo cravava bem, a gente depois ia lá ver e: isto nem parece que foi 
feito com massa, mas os pedreiros não gostavam nada daquilo para fixaram aquilo no tecto, metade da 
massa caía para o chão outra caía para a cara deles, eh! Era uma carga de trabalhos aquilo!  
E – Hoje está tudo simplificado! Depois veio o estafe, lembra-se? 
M – Veio o estafe, veio! 
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E – Lembra-se do estafe? O estafe veio simplificar isso! 
M – Olhe, essas casas dos meus inquilinos ainda é o estafe! 
E – E ainda se utiliza! 
M – Pois utiliza… 
E – Porque depois deixou de ser necessário fazer esse fasquiado  
M – Pois deixou-se porque o fasquiado dava muito trabalho! Depois vieram…Aqui nestas casas não 
tenho, mas tenho ali no barracão, veio, a gente chamava-lhe o P5, o P8 ou parece que comprei o P8. P 
é o pavimento 8, a gente com a colher tirava aquela parte de dentro, encostava umas tijoleiras ali no 
terraço umas às outras, enchia…punha uma verguinha de ferro no meio das tijoleiras enchíamos aquilo 
de massa e o ferro ficava lá dentro, a verguinha, punha lá dentro ficava ali dois ou três dias a secar, 
pegava-se naquilo ali aquele terraço meu onde eu durmo…Onde eu passo os bocados da sesta, é feito 
com isso. Pus as tijoleiras todas encostadas umas às outras e depois punha então punha o cascalho, a 
gravilha amassada com cimento e areia, cimento e areia punha por cima daquilo está ali uma placa, tá 
ali há quarenta e tal anos, tá bem, aquilo nunca mais arrebenta.  
E – Tem piada, não conheço isso... 
M – Era uma tijoleira ali, se for lá ao barracão, ali as tijoleiras estão à vista, vê-se encostadas umas às 
outras está cheia de cimento por cima e por baixo não está rebocado, porque nunca reboquei aquilo, 
pois aquilo é um barracão que tá ali só para segurar o muro…   
E – Mas era um método prático… 
M – Era prático e fazia-se uma placa e olhe aquela casa da vizinha Olívia também foi feita assim, com 
essa tijoleira. Foi as primeiras, foi as primeiras placas que começaram a fazer…Depois vieram vigas e 
cimento armado, assim olha como fizeram agora ali o pavilhão que estão lá a fazer e em todos esses 
prédios que se vê aqui feitos, este não é da São que está na França, aquele é do Silveira…O ano 
passado arrancou aquilo tudo, tirou a madeira toda, pôs vigas em cimento e ripa em cimento pôs telha 
nova, pronto! É para toda a vida! 
E – Pois… 
M – Fez ali uma placa fez uma placa, pronto! 
E – A madeira já não se utiliza. 
M – Pois não! Nem a madeira se utiliza para fazer a maioria dos prédios. A senhora não vê agora um 
prédio feito com madeira…Só se for uma pessoa que tenha muita amizade à madeira e…Ali a casa da 
São é feita com madeira é com sipeia brasileira, sipeia preta, aquilo é como o ferro, dura toda a vida, 
aquilo só o fogo dá cabo daquela madeira. 
E – Mas nem toda a madeira é assim, não é? 
M – As portas também e as aduelas eram de koba, chama a gente koba, madeira que vinha de Angola e 
o sib, aquela porta daquele inquilino lá em baixo é feita nisso…Custou 750 escudos, aquela porta. 
Agora custa setenta ou oitenta contos, uma porta daquelas… 
E – Ah, pois! E é preciso encontrá-la! 
M – Mas o mecibo, os japoneses levaram a madeira toda. Os japoneses açambarcaram a madeirinha 
boa toda de Angola, tá tudo limpinho! 
E – Acredito… 
M – É verdade…Não há mecibo, agora não há mecibo… 
E – Vinha de Angola, era? 
M – Era… 
[...] 
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3- ENTREVISTA  AO Sr. JOSÉ VAZ VENTURA 
MORADOR NO BAIRRO DAS COVEIRAS 
 
Entrevistadora: Maria Amélia Cabrita (E)  
Entrevistados: Sr. José Vaz (JV) - D. Angélica (A), com o genro, Sr João Cândido (JC), natural de 

Tires 
Data: 16 de Fevereiro de 2007 
Local: Bairro das Coveiras, na casa do Sr. José Vaz 
 
E- Estamos aqui para conversar um bocadinho sobre o B. Além das Vinhas. Claro que aqui não se 
chamava Além das Vinhas, mas Coveiras... 
JV- Sim, havia Coveiras de Baixo, que era aqui e Coveiras de Cima. Com a construção da autoestrada, 
os códigos postais ficaram divididos entre Tires e S. Domingos de Rana. É Coveiras, que até o Cor 
Pessoa, que era o Presidente da Câmara, deram o nome de Coveiras porque começaram as casas 
clandestinas. 
E- Quando se mudaram para aqui, qual era a constituição do agregado familiar? 
JV- Era o casal e a filha. Foi em 1959. Comprámos a terra em 1959. 
E- Lembro-me de a Augusta falar na avó... 
JV- O teu pai... 
A- Ah, os meus pais! Moravam lá em cima... 
E- Mas eles vieram com vocês? 
A- Não. Vieram depois. Vieram em 77 para cá. 
E- Falando de vocês, actualmente já nem moram aqui, porque só cá vêm de vez em quando... 
JV- Não, a nossa vida continua a ser aqui. (nas Coveiras) 
E- Mas entretanto realizaram um sonho que foi voltar à vossa terra. 
JV- Temos  lá os nossos haveres. E já digo, que não é que eu goste muito de lá estar. Eu gosto é de 
Lisboa. 
JC- Quando é que voltou para lá? 
JV- Foi em 85. Eu reformei-me em 1985. 
A- Mas todos os anos lá íamos! 
JV- Daí em diante foi cá e lá. Mas, o meu acabamento é Lisboa. 
E- Aquilo é Concelho de ? E Distrito de ? 
JV- Distrito de Castelo Branco, Concelho de Fundão. 
E- Então quando vieram do Fundão... 
A- Não viémos do Fundão, viémos de Almada. Quando nos casámos fomos para Almada. 
JV- Não foi nada. Fomos morar para Lisboa para o Bairro da Liberdade. Foi o tal “chico esperto” que 
fazia as casas. Já em 1953. Houve lá um que fez 32 casas, no Bairro da Liberdade. Era o bairro... Era 
ao lado Poente, está o Bairro da Serafina. Em baixo está a CP. E o túnel que passa e o Aqueduto das 
Águas Livres.  
JC- Junto à Avenida de Ceuta 
E- Ah é na zona de Monsanto? De Alcântara? 
A- Morámos lá 6 meses. Depois viemos para Almada. 
JV- ...No Bairro dos Pescadores, era assim que se chamava, em Almada. 
(História relacionada com a casualidade de JV ter travado conhecimento com os pais de E em Almada, 
quando andava a fazer cobranças, tendo mais tarde voltado a encontra-se quando ambos os casais 
vieram comprar terrenos nesta zona) 
JV- Foi o Zé Martins que me desafiou para comprar o terreno. Era colega do seu pai na APT, e 
trabalhava em Almada. Andava com os fios às costas, e quando havia temporal não podia passar. 
Como eu era carteiro e trabalhava no Terreiro do Paço, ele ficava comigo. E pela terceira vez que ele 
me chateou, disse-me assim: “Ai, vocês tão ricos na terra, e, andais com medo e vais-te a pagar 
renda.“. Disse-me o rapaz. E eu disse-lhe:- “Oh Zé,  olha que tenho cinco contos na Caixa”. A terceira 
vez, quando eu disse que tinha cinco contos, ele disse-me assim:- Éh pá, não há problema. Fazei uma 
casa. Não há problema. Nós vamos ao Venceslau à Parede, e ele empresta-te. Olha, não há aqui 
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nenhuma casa, mesmo quem tem feita com ordem, que não tivesse o auxílio desse Venceslau. Até 
nisso falámos! 
E- Toda a gente diz o mesmo! 
JV- Não há cá nenhuma! 
JC- Não era só o Venceslau. O de Albarraque fazia o mesmo. A filha desse senhor tomou conta da 
casa. A gente vai lá, deixa um cheque assinado em branco...Não sabia dessa? Eu fiz a obra de 
Albarraque assim. 
E- Actualmente. 
JC- Actualmente. Deixei um cheque assinado mas em branco. O pessoal que trabalhava para mim ia lá 
buscar areia, cimento,e ela vai apontando e no fim da obra paga-se. 
JV- O António, que era o que mandava no Venceslau, foi carteiro, como o Iglésias. Disse para mim 
que ao fim todos lhe chamavam ladrão. E eu disse assim:- “Mas, oh sr. António, mas porquê?” ”-Eu 
peço o dinheiro ao banco, e tenho que pagar juros. Você tem cá uma dívida de 26 contos. Em vez de 
26 deve-me 30. Deve 30”. Fui pagando, pagando, e quando cheguei ao fim dos 26 tive que pagar mais 
4. Que o juro era a 7 por cento. 
JC- Era como se fosse um rol da mercearia. 
E- Mas ele vendia mais caro por isso? 
JV- Sim, a pronto pagamento, era como agora. Mesmo agora assim é! Vendia a areia, o cimento... A 
pronto pagamento pagava uma coisa. A prestações outra. Mas o juro era mais baixo que o banco. 
Nenhuma casa fazia isto. Este já faliu há mais de quinze anos. 
E- Ele ainda é vivo? 
JV- Acho que não. 
E- Então o Estêvão de Oliveira não fazia as mesmas condições. 
JV- Também ajudava, mas não facilitava tanto. Era mais fraco. 
E- O meu pai chamou-lhe...Disse que ele queria ser o pai de todos... 
JC- Bem, isso já não sei explicar. 
A- Íamos lá pagar e ele tratava-nos com educação. 
JV- O banco queria era receber o dinheiro. (E claro, claro!). Ele metia letras ao banco e nós 
pagávamos os encargos. E já para o fim chegávamos a ficar a dever 26 contos. 
E- Eu tenho aqui umas datas...Em que ano compraram o terreno?... 
JV- Em 59 
E- Em que data começaram a construir? 
JV- Foi em 60 ou coisa assim. 
E- E em que data se mudaram? 
A- Não sei... 
JV- Mas sei eu. Foi em Maio de 61......Sim, pronto. 
JC- Levaram tão pouco tempo a fazer a casa? 
JV- Havia dinheiro. Assim: havia uma tia da minha mulher que tinha vindo para Lisboa. 
JV- Trazia dinheiro. A minha tia emprestou-nos alguma coisa, emprestou-nos 20 contos. Essa do 
advogado. 
 A- A tia Felícia de Lisboa. Mãe da prima Geca. 
JV- Até tenho outra história, posso contar? Era assim. A mulherzinha, chegámos ao pé dela, e era 
muito nossa amiga. Uma tia do meu sogro. Porque a família da minha mulher era muito abastada lá na 
aldeia. Eram comerciantes e tinham a lavoura. Eram os rendeiros do Pina Ferraz. E eles eram muito 
comerciantes, e essa tia da minha mulher veio para Lisboa com o marido. A:- Namorou com um sr. de 
Caria, e os irmãos não queriam. E então casaram e vieram para Lisboa e cá ficaram. Teve vários filhos 
e um deles até era advogado. 
JV- E eu fui ter com a tia. – “Oh minha tia, comprei um bocadito de terra e queria fazer uma casa em 
tal sitio (e lá lá lá). E ela disse para mim:- “Se fosse para um automóvel não te emprestava nem um 
tostão, mas para fazerdes uma casa empresto-te”. Emprestou-me 20 contos. E depois sobrou-me 
alguma coisa daqui, porque eu dei 12 contos e 500 para fazer a mão-de-obra desta casa. Não: 12 
contos. 
A- Foi o Teodósio o pai da Edite. Ele é que nos fez tudo. 
E- Não me diga. O pai da Edite. 
JV- Chamavam-lhe o pato bravo. Vinham de Tomar. 
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E- Ele já morreu. 
JV- Não sabia. 
JV- Também vou contar esta. Quando vim para Lisboa aquela zona da Rodrigo da Fonseca, Castilho; 
não é bem cá em baixo ao pé do Salitre, da Bramcamp para cima, lembra-me daquela construção. Só 
havia a Artilharia Um, que era o quartel. Cá em cima a  Penitenciária, Caçadores 5, depois Campolide 
até à Estação. Mas não havia mais nada. Os tais “patos bravos” que diziam, que eram os tais de 
Tomar, como o Teodósio, cá também lhe chamavam “pato bravo”.  Era o ... esse era o construtor do 
povo. Fez esta casa por 12 contos.  
E- Então ele era um pedreiro que fazia também de encarregado? 
JV- Ele trouxe a família para cá.  
JC- Tinha homens a trabalhar para ele. 
JV- Eram os irmãos... 
E- E o senhor, também trabalhou na obra? 
JV- Trabalhei, e não foi pouco. Quer dizer, na casa não, mas no desaterro... 
JC- Antes das obras? 
JV- Sim. Está a ver, eram umas pedreiras talvez, talvez com 5m de altura. 
A- Eu quando cá vim pela primeira vez. então é aqui que vamos fazer a casa? 
JV- É aqui e quem manda sou eu! Foi a minha sorte. E já lhe conto a história da sorte. 
JC- Então não meteu máquinas... 
JV- ( Até meteu....) Iamos para comprar nos 7 Castelos, mas já estavam os negócios todos feitos: o do 
seu pai, o Zé Martins...A última casa foi a do Tiago. A casa (terreno) era do Gravata... 
JC- Gravata? 
JV- Sim, aquele que tinha uma mercearia à entrada de S. Domingos... 
E- O Manata? 
JV- Isso, o Manata. 
E- Os terrenos eram do Manata? 
JV- Eram. Quem vendem os 7 Castelos foi o Zé Realista. Mas a parte do Tiago era do Gravatas. Onde 
agora está o restaurante lá em S. Domingos.  
A- Não era Garvatas, era Manata.  
JV- Sim, Manata. E o sogro do Serafim Tomé, o que tem agora o nome no Pavilhão de Tires. O Zé 
Realista vendeu a parte dele, e do tal Manata, quem comprou foi o Tiago. E nós depois, o Zé Martins 
trouxe-nos lá ao tal Tiago. Mas era a 50 escudos. O Serafim levou a 20 escudos. O Manata já vendeu a 
50 escudos. O Zé Martins disse:- O Zé Vaz, não tem importância. Trouxe-nos aqui. Disse-nos assim. 
Olha passa lá o auto-estrada. Era o boato. Ele avisou-nos logo:- Há em tal sítio, mas já cá havia casas 
feitas.  
A- Era a vizinha Maria do Carmo e a última ali em cima. Era a vizinha Guilhermina, a da mãe da 
Zália. 
JV- Eram os dois da CP. E quem vendeu essas terras foi o Libério que tem lá uma casa ao pé de vocês.  
E- Ele era o dono deste terreno? 
JV- Não, isto era da família do Zé Cuco de Tires.  
E- Mas ele era o intermediário? 
JV- Ele era o intermediário. Ele comprou por 24 contos, e vendeu por 80 
JV- E esse depois. Cá está o tal chico-esperto. Chamamos nós, cá nas aldeias, como havia lá no Bairro 
da Liberdade, que isso lembro-me eu, que fez lá 32 casas. Era o Teodósio. Então um tal Libério, 
chegou ao pé de nós e disse:- Olha, daqui para cima é a 20 escudos; mas as pessoas tinham medo deste 
bocado, porque uma “pirâmide do Egipto”.  
A- Era muito alta.  
JV- Sim, 5 ou 10 metros,. Mais de cinco era. Tiraram a pedra e ficava a terra para trás com os 
pedregulhos. Foi a que eu tirei. Depois daquele lado, com um carro de mão. 
E- O seu terreno ia até onde? 
JV- Eu mais o meu irmão comprámos 1884 (???) (metros) 
A- Ainda temos uma horta... 
JV- Aquela ali é do meu irmão. A nossa é mais para trás. 
E- Estou a ver: eram 4 lotes. 
A- Dois lotes para aquela rua, e dois para esta. 
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JV- Nós comprámos dois lotes. Nós já estávamos como a tal história do chico esperto. Nós tinhamos a 
ideia. Porque nós vivíamos muito mal. Ganhava 1 conto e trezentos de ordenado, e não éramos dos 
piores.  
E- Mas como é que os srs conseguiram? 
JV- Ora, a gente consegue. A camioneta era 8 tostões. Para Carcavelos ou para S. Domingos. Para 
Oeiras era 10 tostões.  
JC- O que a Amélia quer saber é: com 1 conto e trezentos, depois tinha de pagar à estância e a mão de 
obra. 
JV- Mas não pagava renda. Eu em Almada pagava 450 escudos de renda. 
E- É uma economia muito estreita. 
JV- Nós andávamos a pé. Eu vou contar-lhe uma história... 
A- Nós íamos para a praia a pé. A  Amelinha também! 
E- Eu lembro-me disso. Ir para a praia não custava nada. Todos os dias! 
JV-Fui 35 anos a pé para Carcavelos, de manhã pelo menos. E para Lisboa? Depois do 25 de Abril, 
também não têm conta. Quando havia greve nunca ia por baixo.Umas vezes com medo, por causa dos 
gajos do sindicato, e outra vez era passava por cima do forte de Caxias. 
E- Quantas horas? 
JV- Saáa à ½ noite e pegava às cinco.No Terreiro do Paço. Nunca faltava. 
JC- Ia pé 
JV- Passava Porto Salvo, forte de Caxias , até à Cruz Quebrada., até ao Estádio Nacional. Só quem 
acordava era o guarda do Estádio Nacional, quando passava, porque passava mesmo à porta. 
JC- Ia a pé até à Cruz Quebrada apanhar o eléctrico. 
JV- Não. Isso era quando havia. Mas quando a greve era conjunta, ia a pé. Quem me dava boleia 
muitas vezes eram os empregados dos Correios que andavam nas “aberturas”, de manhã. 
E- Qual era o seu local de trabalho? 
JV- Terreiro do Paço. 30 anos. Ainda me lembra do Terreiro do Paço não ser alcatroado. Ser só terra. 
No meio.  
E- Esta parte eu sei, mas é só para ficar gravado.A Augusta quando foi para o liceu foi para Oeiras. E 
na escola, onde é que andou? 
A- Em S. Domingos de Rana, mas ainda andou em Almada. 
E- Teve alguma influência passar-vos pela cabeça que este sítio estava perto de Oeiras... 
JV- Bem, não sei  se isto fará mal! Vou contar uma história um pouco complicada. A sorte dos 
portugueses nos anos 60: Portugal emigrou nos anos 60. Uns iam para França, outros para Lisboa. 
Porque toda a malta  que veio para Lisboa, Polícia, Guarda Republicana, Correios, CP, Carris, todos 
fizeram casas clandestinas. 
JC- A pergunta era se teve alguma influência terem aqui o liceu perto... 
A- Não foi por causa daquele vizinho. Do homem da São. Como era também da nossa terra e como 
sabia que nós que moravamos em Almada. Porque eu agora até já tenho dito ao meu marido:- . Se 
estávamos a viver em Almada, com tantas terras ali à volta, porque é que viémos para aqui? 
JV- Mas é que não havia transportes de noite. Aqui íamos a pé, se fosse preciso, e de Almada não 
podíamos. 
E- A parte dos transportes e comunicações era importante. 
JV- Se era! Primeiro tinha o comboio; depois, acabou  o comboio. Só acabou, salvo erro em 75 ou 77, 
ou 78 Chamavam-lhes “os batoteiros”, porque vinham do Casino. Chegava a Lisboa à 5 horas. Eram 
os padeiros, os peixeiros, eram os da Carris, da CP...... 
E- Era uma facilidade... 
JV- E temos uma casa! 
E- Claro. 
A- Mas tu andavas sempre nas cobranças e pr' ali havia tantas terras à venda... 
JV- Mas a maior parte das terras não tinha transportes!.Hoje, como é que se diz, ainda  moram do lado 
de lá. Ainda utilizam essas palavras, porque é sempre muito incómodo. E daqui de qualquer maneira, 
se não fôssemos a pé, íamos de bicicleta, até se fosse preciso, como iam muitos para não pagar o 
bilhete do comboio. 
E- Mas nessa altura lembrou-se por exemplo do Liceu de Oeiras? Ou nâo? 
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JV- Não .Porque ainda éramos garotos. Sim, ainda éramos novitos. Mas claro, primeiro estava o 
provimento da família. E até digo mais uma história. Posso contar uma da câmara?  
E- Como é que é? 
JV- Eu comprei o terreno, não é? E lutei tudo por tudo para fazer a casa.  
A- Com ordem.  
JV- Era com ordem. Meti projecto.  
A- Meteu o projecto e tudo... 
E-Vá,vá, avance...Ah, desculpe, esse projecto quem é que o desenhou? 
JV-Foi um tipo da CP. Trabalhava num escritório em Santa Apolónia,  morava no Alto da Parede, 
junto à farmácia Macau. ainda lá tem uma casa. 
E- Como é que ele se chama, chamava? 
JV- Não sei, era o mesmo do Zé Martins 
E- Já não tem os desenhos da casa? 
JV- Talvez tenha... 
E- Era uma das coisas que se tivesse e me arranjasse lhe agradecia. 
JV- Tenho aqui um rolito, é uma cópia com as alterações, por causa das alterações. E então esse 
projecto foi-me recusado. 
E- Quer dizer que chegou a entrar na Câmara? 
JV- Foi-me recusado. Estava fora do perímetro urbano. E eu que não vou nesse tipo de coisas... Fui lá 
3 vezes... 
E- Chegou a falar com o presidente da Câmara? 
JV- Sim 
E- Quem era ele? 
JV- O Tenente Coronel Pessoa. Não, era o outro. Eram 2 coronéis e o outro coronel morreu na 
revolução de Beja. Ou mataram-no. Eu meti o boné de Correio aqui (debaixo do braço). À terceira 
vez, ...”Bom... Olhe lá!..... Eu não lhe posso dar ordens. Olhe lá, não venha cá mais.”  
E- Ele prórpio?  
JV- “Há lá casas clandestinas?” Oh sr Coronel, já lá há uma ou duas. “Ah, já sei onde é!” 
E- Eles sabiam muito bem... 
JV- .Depois de o salvar, nós, a 1ª coisa que fazíamos era trazer para aqui o saibro e a areia. Naquele 
tempo os fiscais, agora é polícia municipal; naquele tempo era a PSP ao serviço da câmara, como está 
a CP. A CP tem lá polícia, mas é PSP. E aqui era a Polícia de Segurança Pública mas era ao serviço da 
câmara, é que eram os fiscais da câmara. E a gente punhamos aqui a areia. Mal começávamos, o fiscal 
aparecia. O sr Sousa: “Ande cá, ande cá, já está aí há tanto tempo.” O outro já não me lembro dele, 
mas mete muita autoridade. Passavam a multa,.....só dizia assim: Eh pá, querem embargar a obra”... Eu 
não fugia porque era o dono, mas o pedreiro e o ajudante fugiam. E depois chegavam cá e 
embargavam a obra. 
E-Então e a multa? Não a pagavam entretanto? 
JV- A multa já estava passada. 
E- E paga, ou não? 
JV- Não, não estava paga. Tinha era um prazo de 15 dias para a gente a pagar.Embargavam a casa e 
tinha de se pagar a multa à mesma. 
E- Quanto era, lembra-se?  
JV- Era 800 escudos. 
E- Pagou muitas, ou? 
A- Só aquela. 
JV- Foi o seguinte: Até 800 escudos a gente só podia construir 50 metros. Bem, depois de 800 podia-
se construir até 100. Eu aqui consegui construir 70. Porque até disse ao meu irmão, que ele queria 
fazer com 50 metros. Eu não faço. E faço com 70 porque era a casa que eu tinha em Almada. 
Igualzinha. 
E- Então o modelo era o de Almada 
A- Era uma vivenda lá. 
JV- Naquele tempo era como a do seu pai porque..onde vocês moravam também era de luxo. 
E- Nós só morávamos no anexo da casa, calma aí. 
JV- Eu sei onde moravam. Esse tal correio (!?)  do lado direito..... 
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A-Mas nós quando viémos para aqui já não morávamos ao pé da D. Coelhinha, fomos morar para o pé 
do seminário, para uma vivenda…Nós lá em baixo morávamos no 1º andar, do lado esquerdo, e do 
lado direito moravam uns senhores que eram de lá de ao pé de Castelo Branco. Calhou, não é? E então 
esse senhor era da alfândega e comprou uma vivenda de r/chão e 1º andar ao pé do seminário. E 
depois fez tudo para nós  irmos a  morar para o r/chão da casa deles.Morámos lá 6 anos. Era uma 
vivenda bonita. 
JV- Era uma casa bonita naquele tempo 
E- A planta e tudo desta casa foi um bocadinho inspirada nessa, foi? 
A - Foi igual 
JV- ….É que lá tinha os tais 70 metros, e aqui era só 50. Eu disse para o meu irmão: eu não faço com 
50, faço com os 70, porque é muito, é só uma vez. Sim, até que a melhor que cá havia era a minha e a 
do meu irmão. 
E- Eu gostava imenso da vossa casa, quando era miúda. 
A – Era bonita, não era? 
JV- Tive sorte, que apanhei um bom construtor. O reboco foi à parte. O tal Teodósio só era em  
pedreiro 
E- E esta parte de baixo? 
A – Era uma ribanceira, que o meu marido mandou desaterrar 
E- Estou a perguntar isto porque não me lembro… 
JV- Foi em 74. Eu nem gosto muito que tenha lá os 74. 
E- Porquê? 
JV- Eu vou-lhe dizer, espere um bocado: Sabe que há uma lei, que  tudo o que for de 55 para trás não 
tem problema em urbanizar e tudo o que for de 55 para cá tem problema em urbanizar. Experimente! 
Na minha terra e cá. 
JC- O que você está a dizer é outra coisa….55 é o que as finanças lá têm. A partir daí é que começou a 
haver urbanizações. 
JV- A lei é de 54.  
E- Tem a ver com quê que eu não compreendo? 
A - Os meus pais também fizeram clandestino. 
E- Era impossível construir doutra maneira aqui, não havia plano. 
A - E então quando os meus pais faleceram, a minha irmã não quis…os inquilinos ainda lá estão... 
E- Eu estive lá  
A - Esteve? 
 E- Quando eu vi: Vivenda Versos, com acento e tudo…Não é possível, este  não é aquele sítio onde 
eu estive…Porque eu estive lá uma vez com a Augusta, fomos lá fazer um piquenique. 
A- Então quando os meus pais faleceram, a minha irmã não queria o terreno, queria vender. O meu pai 
tinha licença da casa, mas como não levantou, nós não podíamos vender aquilo com projecto, não era? 
E- Para fazerem isso tinham de ter licença de habitação. E aqui, também tem licença de habitação? 
JV- Não tenho. Tem uma multa que paguei. Quatrocentos e tal escudos por cada casa. Por esta e pelos 
anexos. 
E- Pagar a multa deu em quê? 
JV- É só uma intelecto da câmara, mais nada……Não quero contar. Porque essa coisa das construções 
é o seguinte. Uma das alturas quem fazia uma casa clandestina, chegava às finanças, conseguia 
registá-la,  vendia-a a quem queria. E de 84 para cá, acabou-se. 
E- Não sabia que havia uma época anterior em que isso tinha sido possível. 
JV- Era… Vendia quem queria, e havia pessoas que se queixavam, e então a câmara dizia:- Então o sr 
não viu a casa? Uhhh, a casa era clandestina. Estava registada, e o dono vendia-a a quem queria. 
A- E (a casa dos pais de A, nas Coveiras) Depois nós quisemos vender aquilo, e quem nos comprou 
foi um doutor, um senhor dum banco. 
JV- Foi a minha sorte. 
A - E depois o meu marido foi lá ao tal senhor que tinha feito o projecto da casa, para nos fazer novo 
projecto, e meteu lá à Câmara, lá mesmo na urbanização… Conhecido, não é? 
JV- O desenhador que mora aqui em Rana. 
E- Domingos Moreira? 
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JV- Não, esse era o primeiro, que morava na Parede. Esse era o que fazia os desenhos todos.. Aquele 
mamarracho no bairro do Sabão que está no meio da rua… Era arquitecto ou desenhador da Câmara 
de Lisboa. Aníbal, Aníbal, era. 
E- Sabem que ele agora constrói? Está vivinho da silva. 
JV- Não, isso não sei… 
A- Noventa contos, levou ele de fazer o projecto, projecto de alteração. E, o meu pai…Não 
conseguíamos fazer a escritura, não era? Porque… 
JV- Eu até me zanguei com o .arquitecto de Cascais…Vocês são piores que (não digo ??) 
E- Eu concordo com tudo o que disser nesse sentido. 
JV- Não que depois a ideia, sei lá. Vocês são como no tempo do Salazar. Sabe como era no tempo do 
Salazar? (...) 
JC- A conclusão foi que o homem.escreveu lá que a casa era anterior a 55? 
A- Depois nós tínhamos uma declaração de compra e venda  
JV- Mas não havia problema porque depois o gajo tinha uma declaração. A escritura só seria feita 
quando se arranjassem os papéis. 
A- Pois, mas a gente não os conseguia arranjar. E tinhamos recebido 750 contos. 
JV- Sabe o que é que o advogado me disse para mim? Oh sr Zé, quem é que lhe ensinou a fazer, este 
documento de compra e venda? Oh sr dr, foi o construtor.  
 
A –O senhor que nos comprou a casa, o meu marido disse: eu não consigo arranjar os papéis, por isso 
vamos quebrar a promessa. Ele diz assim: Então os senhores não querem vender a casa? Queremos. E 
eu também a quero comprar. O senhor vá ter a tal sítio, a um desenhador, a um advogado. Ele arranja-
lhe os papéis. E arranjou. 
JV- Não me deu força. Só me deu força quando eu lhe paguei 200 contos. É que me perguntou:- quem 
é que me ensinou a fazer aquele papel. . 
JC- Declarou a dizer que a casa era anterior a 55. 
JV- Só arranjou quando lhe dei 70 contos. 
E- Mas estas não! 
JV- Esta está pior ainda! Andaram aqui. Olhe eu não digo quem é, quem aqui andou. Eu vejo ali os 
vizinhos, e digo:- isto é que é ... nacional. Isto é a maior vergonha. E houve um dia, que um que 
andava connosco, só dizia para mim:-vocês fizeram isto clandestino! E eu disse:- O seu avô também 
fez! Mas ele vingava-se e dizia que isto que era clandestino. Sabe porque é que eu me calei? Eu calei-
me porque não sabia se teria razão. Eu e o meu irmão. Porque eu queria cota alta! Porque eu queria 
fazer duas garagens por baixo. Sim, eu, ou a família que vier. Por isso é que eu me calei. Senão, não 
me calava. 
E- Quando construiu a casa e depois vieram para aqui morar, tinham água, luz, telefone? 
JV- Olhe, ia  buscar água àquele poço. 
E- Então não tinham água canalizada 
JV- E a água foi paga, custou-me 28 contos 
E- Mas quando? 
JV- Espere aí…Em 68 
E- Mas bebiam a água do poço? 
JV- A água era boa. Sabe quem é que a estragou? Quando eram vacas, a água era boa. Só ficou 
estragada, quando vieram para cá muitas ovelhas. 
JC- Tinham algum depósito? 
JV- Eramos às costas como os auguadeiros de Cacilhas. Tínhamos uma bilha, cântaros e latas. 
E- Era província 
A – Pior que província. Na Capinha havia água e aqui nem havia 
JC- Estou a perguntar se tinha água canalizada em casa. 
JV- Tinha. Ficava nos Leais. 
JV- Não havia dinheiro para depósitos 
E- Não era costume    
JV- Não, não era costume. Lá na terra é que era, aqui não... água da chuva… lá em cima… 
E- Qual foi a data, lembra-se? 
JV- Da água foi 68. 
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E- E do resto? 
JV- A luz foi em 70... 
JC- Para a água, pagaram todos? 
JV- Pagámos 28 contos. Daquela rua, pagámos 5 ou 6 pessoas que cá estão. Fui eu, o meu irmão, 
passou os 800 escudos a cada um 
JC- Então eram muitos. Eram muitos a pagar.  
JV- Eram muitos a pagar. Houve um que não quis pagar. O Frazão. Depois teve de pagar mais que 
nós. 
E- E a electricidade? 
JV- Quem para a cá trouxe, fizémos um peditório de  70 contos 
E- Em que ano? 
JV- Em 70 
E- Então quer dizer que até 70 estiveram sem electricidade? 
JV- Primeiro foi a água, em 68, a electricidade foi logo depois 
E- E estiveram aqui com petróleo? 
A- Com os cadeeiros de vidro... 
E- Giríssimos 
JV- Em70 foi a luz. Nós fizémos um peditório. 
E- E conseguiram? 
JV- Pagámos 70 contos. Quem era presidente disto era o João da Palma Carlos, Presidente da EDP. E 
tinha uma rapariga conhecida aí para baixo . Dizem. É o que dizem, eu não sei. Morava no Estoril e 
era presidente da EDP. É o que dizem.Eu não sei porque não me meti nisso. Só me meti e fui pedir 
para porem cá a cabine. Fui pedir ao Pereira Coelho. E a rua. Isto da rua é um bocado complicado. 
A- Na rua. Aquela  rua era estreita, só tinha 1,5m e depois ficou com 9 m. 
E- E na frente?  
A- Na frente era o caminho antigo 
E- Eu lembro-me de cá passar, mas não era assim tão largo. 
JV- Também fui a pedir para o caminho ser alargado, ao dono daquela terra. Até fui um dia sozinho, 
não quis ninguém comigo. Repare bem como era a história. O Pereira Coelho vivia na Avenida da 
Liberdade... 
E- Porquê o Pereira Coelho? 
JV- Era o dono disto tudo  
A- Era o dono destas terras todas 
JV- O tal Pereira Coelho, o velho, dizia assim, “vocês dizem que eu sou bera, mas a maioria é pior que 
eu.” Ele vivia numa pensão em Lisboa, na Avenida da Liberdade, 53, 3º. Fui lá. “Ó doutor, nós 
queremos  pôr lá a cabine; a EDP diz que não tem campo para a cabine. Vim ter com o sôtor, em nome 
lá da rapaziada”...Ele olhou para mim....”Olha, eu dou de borla: mas não dou nada, porque têm de lá 
pôr a luz de graça”. Naquele barracão!  
E- A propósito desse terreno, recordam-se de haver ali uma azenha? 
JV- Não, mas ouvi dizer. É capaz de haver, porque a água vinha... 
E- Não duvido, porque vi num mapa do século XIX e a terra chama-se Terra da Azenha 
JV-A água vinha num género de uma canalização, uma vala em pedra, e a água juntava-se ali naquele 
canto 
E- Não sei se no seu tempo ainda se deu conta: esta rua corresponde a uma linha de água 
A- Pois, era um ribeiro! 
E- É que eu estive a falar com uma pessoa da Câmara, mas é arqueólogo e não topou. Mas estive a 
analisar bem os mapas e as paredes que a gente conhece eram mesmo uma canalização de água, uma 
vala, para a azenha. 
A- Conhecia a Marília que morava ali em cima? 
E- Não me lembro. 
A- Casou com um rapaz...Como é que ele se chama? Mas era também da vossa altura. Uma casa onde 
era uma padaria. Quando vinham as cheias, a água corria lá porque era o ribeiro. 
JV- A água agora vem encanada pelas águas pluviais, mas era um grande canal. 
E- E a água ainda vem desaguar nesse canal? 
JV- Vai ao rio, mas do caminho para baixo 



Território e Identidade: Aspectos morfológicos da construção do território e a Identidade Cultural Saloia 
 

622 

E- Fica ali, naquela baixa? 
JV- Sim 
A-Vem encanado pelos quintais. 
JV- O cano de esgoto volta para a direita e a água também e passa  debaixo da ponte. 
A- A Marisa não ficaram lá em casa com tudo cheio de água., sabe aquele rapazinho que morreu, o 
Artur... 
JV- O pai era ferroviário, era Baptista. Foi atropelado por um vizinho, aqui.. ele mora na Rua do 
Bocage. O rapaz que o atropelou, mora lá em cima.O vizinho vinha lá de cima e o rapazinho andava 
aqui de mota às curvas. 
Agora sobre a história dos clandestinos... O 1º clandestino em força foi a Brandoa. 
E- Isso interessa-me. Diga-me lá então, o que é que pensa dessa cena dos clandestinos? 
JV- A maior parte dos portugueses vieram para Lisboa. É o seguinte: eu fiz clandestino para ter uma 
casa. Sabe porquê? Eu quando vim  para S. Domingos de Rana, os terrenos ao pé da Junta era a 450 
escudos o metro. Onde há ali um mamarracho, que eu nem sei que mamarracho é aquele, era de 3 
rapazes da marinha: um era enfermeiro, um era de perto da minha terra, que era sargento, e o do 
meio... Sim, na rua da Sociedade  Esse era de um gajo da Fatela. Não sei de quem é agora. O terreno 
era a 450 escudos o metro, naquela altura. 
E- E aqui a quanto era? 
JV- Depois vimos vindo por aí acima até ao Bairro do Sabão. Já foi o tal ten coronel Raposo, ou era 
Pessoa? Deixou fazer as casas, até ao bairro do Sabão já urbanizava. Sabe como é que foi? Aquela 
casa que está muito no meio do caminho, naquele tempo não estava.........o homem já morreu 
E- É uma casa pequenina, não é? 
JV- Casou com uma rapariga que era criada do tal presidente da Câmara, é que autorizou o tal, não me 
lembro agora o nome dele, a deixar fazer aquela casa, com ordem!... 
E- O caminho era mais estreito. Ele fez pela beira do caminho 
JV- Ele fez pelo caminho  
E- A estrada foi alargada e ele ficou no meio 
JV- E aquela terra foi dada ao ferroviário, não foi comprada, com o intuito de fazer urbanização, que 
era os tais, ........João Morte..........há quem diga que foi com esse intuito. E foi verdade que era para 
urbanizarem tudo até cá acima à “Rosinha Pinto”. Sim, já foram os últimos planos. E o último a fazer 
com ordem foi o “Rosinha Pinto”, com ordem! 
JV- E o terreno alí era a 250, até ao seu sogro. E o que morreu lá entalado no desastre do Cais Sodré, 
dizem, não quis fazer com ordem, sabe porquê? porque assim fez como quis. E governou-se,  fez lá 
mil e uma coisa, a gente sabe que é uma porcaria, e fez uns anexos que não devia ter feito, agora! 
E- Fez logo os anexos aqui na sua casa? 
JV- Dois anos, pouco mais ou menos. 
E- Eu quando cheguei à bocadinho ali achei que havia qualquer coisa que estava diferente 
JV- Aumentei um quarto a cada um. Se fosse hoje, já não faria. Sabe porquê? A Câmara aperta 
comigo, já ocupei muita terra. Pode lá escrever,  já ocupei  muita terra. 
E- Na altura fez os anexos já com a intenção de os alugar, como outros, para ter alguma compensação 
económica? 
JV- Ficou para pagar os tais juros, 20 escudos por dia. Eu ganhava um conto e trezentos, e não era dos 
piores. Mas pronto. E depois tinha os anexos. Porque depois fomos à minha tia, quando eu fui a dizer 
que já fiz a casa. “Eu agora se fosse a si, se a tia pudesse ser, eu continuava mais uns tempos porque 
eu queria fazer lá mais umas casitas para arrendar.Era tudo completo.” Que ela tinha dito:- Se fosse 
para automóvel. Não emprestava nem um tostão! 
E- Tenho aqui umas perguntas a que me podem responder rapidamente. O hábito que tinham, e nós 
todos tinhamos, de ir às praias. Recordam-se a que praias é que iam? 
JV-Iamos à Parede. Iamos à praia das Avencas. Iam para lá, levavam-me o almoço, e eu ia lá ter à 
praia.  
A- Ainda se lembra de o meu marido ir lá almoçar? 
E- Tenho essa ideia, é verdade! 
A- Então e quem as ensinou a nadar? Não foi o meu marido? 
E- Eu não me lembro bem. Porque eu tenho sempre a ideia de que aprendi um bocado sózinha, mas se 
calhar alguém me ajudou. 
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E- E nessa altura íam de férias? 
JV- Não, o correio já tinha férias. O pessoal do Estado, naquele tempo todos tinham férias. Nós já 
tinhamos 30 dias. 
E- Desculpe, desculpe, fale lá nas férias. 
JV- Tinham 30 dias de férias, o pessoal do Estado. 
JC- E vocês também. 
JV- Nós também. Nós eramos Estado. 
E- Como é que se chamava a companhia na altura, era... 
JV- Eram os CTT, Correios e Telégrafos de Portugal. E Telefones, não tinha de Portugal, agora é que 
já tem. 
E- Eu falo aqui assim nos percursos que se faziam a pé, nos transportes, mas eu penso que isto eram 
das tais coisas que vos eram comuns e de que já falou. 
E- Por exemplo a dona Angélica ia muitas vezes a Lisboa, como é que era? 
A- Ia na camioneta, e depois no comboio. Olhe, íamos a passear. 
E- Sabe que, as primeiras saídas, a minha mãe não ia. E no outro dia estávamos a lembrar. Era o 
grupinho, e a Augusta foi também e as peripécias todas na Baixa, sem conhecer absolutamente nada. 
Iamos lanchar ao Piquenique. Ainda existia o Piquenique. Íamos ao cinema. 
A- Lembra-se de irmos a ver esse cinema... como era?  
E- A Música no coração.  
A- Era... 
E- Eu não fui. 
A- Acho que foi com a sua mãe que eu fui. 
E- Então fui eu que já me esqueci que tinha visto filme... 
A- Sabe porque é que iamos muita vez a Lisboa? O dentista, era em Lisboa. 
E- Ah, isso é muito importante. 
A-Os médicos eram todos em Lisboa. E eu ia sempre com a miuda, era aonde ia. Quando morávamos 
em Almada, todas as semanas vinha a Lisboa.  
JC- Não iam ao Jacquet à Parede? 
E- E as compras? 
JV- As compras fazia eu. Depois a minha mulher ia aqui à Raquel, não era? 
A- Sim era uma senhora que vendia na rua, em Tires. 
JV- No Alto de Tires. 
E- Era venda de peixe, e mais o quê, na rua? E a mercearia? 
A- A mercearia, vinha cá o merceeiro a casa. Era o sr Manuel de Rana, lembra-se? Vinha cá o 
empregado todas as semanas, 2 ou 3 vezes por semana. 
JV- O empregado é o dono deste supermercadozito que há ali no Zambujal. É o Jacinto. 
A- Sabe porquê? Porque o sr Manuel de Rana era da terra ali da vizinha Maria do Carmo. E vinha ali a 
eles. Depois começou a vir aqui. 3 vezes por semana vinha a saber o que queriam.  
JV- Era nosso amigo. 
A- E pagávamos ao fim do mês. 
JV- Às vezes não podíamos pagar uns 500 melréis, e não pagávamos a ele. 
E- Havia toda uma troca de facilidades. 
A- Estava sempre a dizer:- se precisarem de alguma coisa... Sempre foi  o nosso merceeiro. 
E- Um pormenor a propósito de entreajuda, de que não perguntei à bocado:- As pessoas ajudavam-se 
umas às outras a construir as respectivas casas? 
JV- Bem, havia familiares que ajudavam, mas nós não. Mas havia familiares que se juntavam. 
A- Para fazerem tudo de repente. Juntavam-se assim famílias... 
E- Havia a ideia de que se as pessoas levantassem a casa e a cobrissem num fim de semana, já não... 
JV- Mas tinham que lá pôr uma cama! 
A- Tinham que lá pôr uma cama, a dizer que estavam lá. 
JV- Porque quando cá chegava a polícia já não podiam dizer que não estava habitada. 
JC- O meu pai fez assim... 
JV- Tinhamos a cama feita, tínhamos tudo! 
E- Portanto, se estava lá alguém a habitar dentro já não era embargada, ou não era deitada abaixo? 
A- Não era deitada abaixo. 
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JV- Passava. Davamos-lhe um garrafão de azeite... 
E- Ah. Olha que giro! Mas isso é simpático, ao passo que hoje em dia, aquelas coisas que a gente sabe, 
são muito mais antipáticas, não é? 
JV- O seu sogro era muito impertinente. 
E- Impertinente é a palavra certa. 
JV- Ele era desenhador do Exército em Santa Clara. 
E- Não era desenhador, ele era fiscal 
JV- Também desenhava. 
JC- Chateava os vizinhos. 
JV- Era por causa do cano de esgoto, eles tinham uma grande fossa, lá dentro e não precisavam  do 
cano de esgoto. Só meteu o cano de esgoto quando veio a Helena Roseta. E depois custou-lhe 150 
contos. 
A- E na altura quanto era? 
JV- Era  900 a cada um. 
E- Não me chegou a dizer a data em que teve o esgoto. 
JV- Foi em 70. Foi logo a seguir muito próximo. 
JC- O esgoto foi pago entre todos? 
JV- Foi a prestações. 
E- Isso hoje também é comum. 
JV- Era comum, mas era o seguinte: quem emprestava o dinheiro era a Caixa Geral de Depósitos. E 
nós pagávamos o juro à CGD. 
E- Há bocadinho quando falámos na casa. Isto está a ser assim um pouco saltitão, mas tem que ser. 
Quando falámos na casa, há aqui um pormenorzinho que eu tenho, que é, quando vieram da vossa 
terra, a casa onde viviam, a vossa família e isso tudo, aquilo que tinham lá (estão a pensar que 
entretanto voltaram para lá, e que gostam muito de lá estar), houve alguma coisa (já percebi que a casa 
onde viveram am Almada teve imensa influência na construção desta), mas da casa e do ambiente que 
tinham na Capinha, houve alguma coisa que gostassem de reproduzir aqui nesta casa? 
JV- Bem, eram coisas muito antigas. A do meu sogro, tirando os tais ricos, eram as casas melhores que 
havia lá na aldeia. 
E- E se calhar tirando a casa do padre? 
JV- Não, não, que o padre nunca lá teve. A do padre era arrendada. Mas também era uma casa boa. 
JC- Mas vocês quando iam à Capinha e ficavam lá uns dias, ficavam onde? 
JV- Iamos para casa do meu pai. 
A- Sempre fomos para casa dos meus pais. Depois quando eles vieram para cá , é que iamos para os 
Vales. 
E- Era importante que quando veio para aqui e escolheu o sitio para morar, era importante ter o 
quintal? 
JV- Bem, era. Nós aqui era com a ideia de ter terreno, e nós dividimos isto em 4 lotes. E como 
estávamos com medo de não poder pagar, vendíamos aquele lá em cima. 
E- Portanto, acabaram por ficar sem quintal? 
JV- Não, porque não vendemos. 
E- Chegaram a plantar coisas, e a ter animais... 
JV- Temos lá batatas semeadas. Hoje ainda semeamos. 
A- Tínhamos sempre batatas, cebolas, tinhamos coelhos, galinhas... 
E- Isso era importante, não era? Já agora desculpe. Antes de ter decidido comprar aqui, que eu já 
percebi o percurso (para chegar a comprar aqui, quem o influenciou, e isso tudo), mas chegou a 
ponderar a hipótese de comprar um apartamento? 
JV- Não, porque não havia. Naquele tempo... 
E- Essa solução era mais económica? 
JV- Era, porque não havia outra. Naquele tempo dizia-se assim. Quem não semeia, não come.  
A- O meu pai tinha um quintal muito grande. O meu pai semeava tudo. Dantes os meus pais estavam 
cá metade do tempo e metade lá. Não era assim para cá e para lá. Era assim, agora podava a vinha e 
ainda vinha cá. E a minha mãe quase nunca ia. Depois abalavam de cá aí em Junho e só vinham em 
Janeiro, depois de colher a azeitona. 
E- E eles estavam cá para estarem perto de vocês? 
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JV- E foi para arranjar a reforma. Depois ficou com mais ordenado do que o que eu tinha. 
JC- Mas, porque é que eles vieram para cá? 
A- Foi para isso. Venderam lá uns terrenos. O meu pai aqui não ficou a dever nada a ninguém nem 
pediu dinheiro a ninguém. 
JC- Então porque é que vendeu as terras? 
A-Vendeu para fazer a casa aqui. Porque lá não havia rendimento. 
E- Era só para a subsistência. 
A- Era só para a subsistência. E assim vendeu lá uns terrenos, que se calhar não lhe davam esse 
dinheiro. E já passaram 50 anos. E arranjou lá nessa altura 200 e tal contos. 
JV- Era o homem mais rico que veio para aqui. 
A- E fez ali tudo com o dinheiro. 
E- Há bocadinho falaram em reforma, não percebi como? 
JV- Arranjei-lhe a reforma, sem trabalhar, com o anexo que ele lá fez. 
A- Fez uma casa. Fez a casa para ele morar. 
JV- E não arranjou mais, porque ele também era um bocadinho impertinente, como tinha a tal palavra. 
Eu fiz aqui estas casas por 16 contos. Cada uma. Ele entregou ao mesmo pedreiro por 21 contos, cada 
uma. E eu chateei-me com ele. 
A- Mas o meu pai não ficou a dever nada, e teve dinheiro para fazer tudo. 
JV- Arranjei um inquilino igual ao meu ordenado, e já não precisava de trabalhar.  
E- Isso era verdade naquela altura. 
A- A senhora que lhe comprou os terrenos, lá na Capinha, tomara ela que lhe dessem metade do 
dinheiro que ela deu aos meus pais, lá. 
E- Portanto lá na terra desvalorizou mais. 
JV- Nós, lá nas aldeias acabou, porque não há mão-de-obra. 
A- E nessa altura já não havia, por isso é que o meu pai não tinha rendimento para ... 
JV- Naquela altura 1 litro de azeite custava 18 escudos, em 1963. Que era a produção maior que o meu 
sogro tinha. O meu sogro tinha 1200 alqueires de azeite.  Não, 1200 litros de azeite. E pagava a um 
homem 18 escudos por dia. E ainda havia mão-de-obra. Mas, depois a partir dos anos 60, acabou a 
mão-de-obra na minha terra porque foram para a França. 
A- Mas agora, pagasse o litro de azeite a 800, e pagasse ao homem uns 7 ou 8 contos. Mesmo assim 
nessa altura era melhor. 
E- Agora já não há tanto azeite. 
A- Não há tanto azeite, nem há pessoal para trabalhar. 
JV- Naquele tempo, o azeite era bem amanhado. 
E- Isso não terá a ver com o facto de as árvores não serem tão bem tratadas? 
JV- Olhe, no meu caso, eu em morrendo, as divisões  ficam para as silvas. Porque  os netos, também 
não os aconselho. Olhe que eu não aconselho nenhum neto a ir para lá.  
E- Então vai para lá, e depois não aconselha? 
JV- Ah! Lá está a vaca fria! Olhe lá... 
E- Eu tenho que lá ir ver isso. 
JV- Olhe lá. Quer começar pelo seu pai?  
E- Diga? 
JV- O seu pai, e vocemecês? Bem no Algarve já não digo... 
JC- Mas agora, vamos lá a ver. Os 1100 litros de azeite onde é que os tinha? 
A- Era nas oliveiras que nós temos. 
JV- Tinha o São Marcos (O São Marcos tinha 15 oliveiras), Tinha mais as do meu conhado, são mais 
umas 200. Tinha os olivais do meio pegados aos Covões de Baixo, e as oliveiras, naquela altura 
carregavam. 
A- O meu pai todos os dias levava azeitona para o lagar. 
JV- Era logo mil quilos de cada vez. Tinha lá 5 ou 6 homens a colher. 
JC- Você faz quantos litros de azeite? 
JV- O mais que lá fiz foi 300 litros. 
JC- E ele fazia lá 1100? 
A- 1200! 



Território e Identidade: Aspectos morfológicos da construção do território e a Identidade Cultural Saloia 
 

626 

JV- Naquele tempo os olivais era assim: carregavam, carregavam, carregavam. Sabe porquê? Era tudo 
muito lavradinho. Com os burros, os bois. Era um boi e um burro a lavrar. Mas o meu sogro teve 
sempre rendeiros. Só não tinham o direito à vinha e à oliveira. Mas na terra semeavam o trigo, a aveia, 
as favas, o feijão, era tudo muito cultivado. 
A- E agora? 
E- Agora estão lá vocês! 
A- Então e onde é que temos o estrume? Não temos animais. 
E- Não têem animais? 
A- Não. Agora estava cá, quem é que me tratava dos animais? 
JV- Não há mão-de-obra para nada. Ainda vou contar uma história... 
E- Desculpe, isto é o retrato do país. 
JV- Olhe, eu semeei aqui umas batatas.  
A- Oh Amélinha, se agora for lá à Capinha, só os nossos olivais é que estão lavrados. 
E- Só trabalha quem? 
JV- Só trabalha quem não precisa. Sou eu o desgraçado, ou o escravo, ou o pato-bravo como dizem 
também lá na minha terra. Agora o polícia de Lisboa é um rei. Um carteiro como eu que não tem lá 
nada, é um rei. Vão para um hotel.  
A- Até já nem vão para a Capinha. 
JV- Vão para o hotel, sabe porquê? Tem lá casa, mas não as arranjaram. Mas têm vergonha de dizer 
que dormiram lá na casa deles. E o Zé coitado! 
Olhe lá. Vamos lá à vaca fria. Vocemecê e a sua irmã, se o seu pai não tivesse vindo para Lisboa, 
tinham lá o nível de vida que têm agora? 
Olhe, ainda anteontem estive dentro da Praça do Campo Pequeno. Está assim um letreiro:- “Precisa-se 
empregado”. E na minha terra, ninguém arranja emprego. Bem, hoje ninguém quer trabalhar. Mas se 
estivessem em Lisboa, muitos indivíduos iam a trabalhar. Mas como estão lá na terra, não vêm. Não 
sabem que no campo tem que haver pessoas para trabalhar 3 horas ou 4. Se não viesse para Lisboa não 
tinha a mesma vida que tenho. Nem eu nem a minha filha. 
E- Eu acho que somos todos apanhados pela história. 
JV- Está bem. Isso sei eu. 
JC- Há uma coisa que é o trabalhar, e outra que é a reforma. E quando a gente está na reforma, se 
estivesse aqui num apartamento em Lisboa, com a reforma, ía para onde? Para o banco do jardim? 
A- É o que eles fazem. 
E- Não, mas isso foi. A vossa opção foi muito gira, digo-vos já. Porque nem toda a gente tem a 
coragem de fazer o que vocês fizeram. Parabéns. 
JV- Olhe. O tal da minha terra. O tal que eu digo, que era polícia, ou guarda republicana,... Já a minha 
mãe dizia, o meu pai, e a minha avó:- quem vier para a aldeia, quem for para Lisboa e vier para a 
aldeia, só anda com o fato que trouxe 3 dias. Ao 3º dia tem que o despir. Meter-se no meio das vacas, 
em cima do burro e  (pôr o estrume nas) batatas. Agora dizem que há poluição, mas quem não semear 
batatas no meio da merda, não come. Desculpe esta palavra... 
Agora falando no rendimento: eu gastei aqui 50 euros, para semear umas batatas. Só na compra, foi o 
saco das batatas. As batatas ainda tenho 20kilos ou 22 lá para a Capinha, que é o meu hábito fazer.  
Compro 50 kilos e o resto vai para lá. E o Zé Vaz andou lá 3 dias a cavar. Se fosse um homem a cavar 
andava lá 5. Bem, e não aparecem. Porque é o seguinte: quem é o escravo é o patrão. Na minha terra. 
E aqui é igual. O patrão é o escravo, e o empregado quer fazer o que quer. Olhe eu tenho lá um a 
trabalhar, se lhe disser assim: Oh Zé isso está mal feito. Ele diz assim: Vou-me já embora! E vai a 
morrer de fome para o Coreto. Se estivesse com a barriga cheia, ainda lhe daria razão... Na minha terra 
só há um polícia mais parvo do que eu. E é polícia na Parede. Nunca o vi mudar de fato. Tem sempre 
o mesmo. Mas também não vai ao Coreto. ...(história do polícia)... Está casado com uma rapariga aqui 
do Bairro do Sabão... 
E- Muito caro sai o litro de azeite. A propósito de produção, eu já tenho conversado com o João, e 
entretanto ele pode dar-me mais elementos sobre isso, mas era para ter mais a sua impressão sobre o 
que é que era Tires e estes arredores em relação à parte rural, quer dizer, ainda viram aqui muitos 
rebanhos, vacas, campos cultivados. Diga-me lá: qual era a sensação? 
A- As terras onde agora estão estas casas eram semeadas de trigo ainda. Eu tinha patos, e o meu 
marido ia lá com uma vassoura e uma pá, eram tantos os caracóis que apanhava à pá.  
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JV- Olhe que o Cabeço de Mouro metia medo. A britadeira do Mafra foi a que teve primeira viatura 
ambulante. A terra onde está o lar ainda é dele. Essa terra ainda é do Mafra. Do António Mafra. Junto 
ao portão da Torre da Aguilha.  
E- Havia aqui muitas pedreiras também? 
JV- Bem, isto aqui era tudo.  
E- Mas já não estavam em exploração. 
JV- Já não. E o Mafra apanhava a pedra com a britadeira ambulante. Ela depois moía. 
JC- Você quando veio para cá, já não havia homens aqui a trabalhar? 
JV- Ah, ainda houve o Zé Môco. Fizeram ali um prédio num canto dificil. (Refere-se a um dos 
edifícios do PER que foi construído numa encosta correspondente às pedreira e é chocante) 
E- Como é que isso é possível? Ainda hoje pensei nisso. 
JV- Olhe. Um dos donos daquilo era o Félix, que tem a  mercearia no Centro Comercial, junto ao  
Tirano. O Zé Môco era avô dele. 
E- De acordo com os meus mapas, ALFIRE era uma pedreira. 
JV- Eu disse ali uma “boca” a um gajo que não devia ter dito. Vocês conhecem o Bairro das Marianas. 
Porque não estão de acordo que façam ali os prédios porque tapam-lhes o Sol, tapam-lhes a luz. Aqui 
também é igual. Eu via o mar e agora não o vejo. Pois é, vocês aqui têm o calvário das Marianas.  
E- Isso não tem lógica, pois não? Esta construção? 
JV- Para mim tem, porque em vez de ser 5º andar, queria igual à que vi ontem.  
E- Como? 
JV- Eu aqui queria as construções iguais às que vi ontem. 
E- Aonde? 
JV- No parque do Alto do Areeiro. Na Avenida Afonso Costa, está lá um palácio que já foi feito há 40 
anos. Que era onde era a Caixa dos Metalúrgicos. É onde é a Segurança Social. Isso é que eu queria 
aqui. Gostava de ver. 
E- Assim pessoalmente acho que estes prédios fazem aqui um grande contraste e não têm lógica 
nenhuma.  
JV- Olhe, eu já estou como o outro, eu não queria ir mais longe. Por isso é que a grande arquitectura 
tem um ódio à gente. Os patos-bravos, porque se salvaram. 
E- Não pense nisso. Cada vez há um respeito maior por certas coisas. 
E- Ontem estive a ler um documento. Uma grande parte das primeiras construções em Lisboa, dos 
anos 20 até aos anos 30, eram clandestinos. 
JV- Olhe ainda tenho outra para lhe contar. Ainda mais engraçada. Quando eu fiz esta casa. Eu tinha a 
mania. Não tinha necessidade de andar fardado. Mas eu tinha esse hábito, e fardava-me, e metia o 
boné aqui debaixo (do braço). 
E- Fardado tinha outra autoridade. 
JV- Tinha sim senhor. Até a Polícia olhava melhor para nós, e a Guarda Republicana.  
JC- Andava fardado de carteiro? 
JV- Sim. Bem, mas isto é a conclusão. A Guarda Republicana passava por um chaufeur dos correios, e 
ninguém dizia nada. E ainda vou contar mais umas histórias um bocado complicadas. Eu aqui não ia 
fardado, não precisava. Mas quando precisava de ir a pé para Lisboa, ia fardado. E fugia por aquela 
janela! Quando tinha de ir a pé para Lisboa, não saía pela porta, saia por aquela janela. 
E- Saía pela janela? 
JV- Oiça! E quando lá chegava, disseram-me:- Hoje não saiste pela porta!  
E- Foram o quê? 
JV- Não sei. Os do sindicato. E outros sucessivamente. 
E- Qual era a importância disso? 
JC- Os colegas, sindicalistas, não queriam que ele fosse trabalhar. 
JV- E eles diziam-me lá isso. Vê que era guardado? E um dia levei uma porrada... Não levei uma 
porrada, porque fugi. Fugi, onde é o Estádio Nacional. E sabe como é que fugi? O certo é que não 
aconteceu, porque apareceu logo a polícia. Mas quando cheguei ao Correio disseram-me logo assim:- 
foste apertado no Estádio Nacional. E o gajo que me disse, disse:- Tu vinhas guardado. E eu calculo 
que sim! Porque nós era o seguinte:- Eu mais um colega dos Cardigos, desde que abrissemos à porta, 
já toda a gente entrava. E nós o nosso serviço era independente, ia pelos apartados e quase toda a gente 
entrava.  
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E- Andava a fugir às greves? 
JC- Isso foi a seguir ao 25 de Abril 
E- Antes não havia greves? 
JV- Olhe. Eu até lhe digo mais. Se formos a dizer a verdade. Quem era a favor das greves... eram ... 
Bem não digo... eram da PIDE. 
E- Mas havia ou não havia? 
JV- Não. Bom. Eu não queria falar nisso.  
E- Portanto aqui nunca houve associação de moradores? É assim? 
JV- Não. Mas depois havia uma comissão, para as ruas. Em que o juiz queria 750 contos. 
E-Que cada um desse? 
JV-Sim. Ou a mim ia a 1200contos. Porque tenho 400 metros. E era não sei quanto por cada metro. 
Bem, e o Zé Vaz disse para esses senhores. Um deles era o marido da Graça. Eu disse, sim senhor, eu 
não digo que não, mas quero ter licença de habitação. E ele disse que eu era exigente. Então olhe eu 
não voto nisso. Não assino. Bem, e a rua só feita por causa destas casas, senão não era feita.  
E-Estas ruas aqui também foram feitas no tempo do Judas? Pavimentadas? 
JV-Em principio algumas. Não digo todas. Mas em principio alguns tinham que pagar um tanto. 
... 
E- Uma das perguntas que eu aqui tenho é se ... se moram bairro pessoas da sua família ou amigos de 
longa data e se há convívio. 
JV- Oh pá nós convívio não gostamos muito.  
JC- Calma. Responda à 1ª parte. 
E- Moram no bairro pessoas da sua família ou amigos de longa data? 
JV- Agora não porque morreu o meu sogro. Ah, o meu irmão! 
E- E o ambiente. Naquilo que  se chama um bairro. Acha que se chama um bairro? 
JV- Sei lá!  
E- Outra coisa: quando vieram para cá morar, aperceberam-se de que estas pessoas que cá viviam 
tinham uma maneira própria de estar. Estranharam alguma coisa nos hábitos? 
JV- Eram ferroviários... 
E- Não, as pessoas de Tires. 
A- O João não leve a mal, mas as pessoas de Tires não gostavam muito da gente. Não nos olhavam 
bem. Então, mas é verdade! 
E- Em parte eu tenho estado à espera de ouvir uma opinião. 
A- Mas não é verdade? É verdade sim senhora. 
JC- Mas porquê? 
A- Não sei. Não gostava assim. Logo aquela mulherzinha que foi no outro dia lá ter consigo, que me 
vinha vender o leite? Vinha cá uma pessoa trazer-me o leite. 
JC- A Irene? 
A- Não, foi para a França. Agora está cá. 
JC- Era a Laurentina. 
A- A mãe era Laurentina. Tinham vacas. E vinha com as vacas pelo ribeiro abaixo, todos os dias. A 
pastar as vacas. E ela era Ivone. Era até muito nossa amiga. Mas havia lá gente em Tires que eu não... 
Não sei! Logo essas do Zé Môco. As do Zé Môco eram muito vaidosas. Faziam assim mais 
importantes.  
JV- É em todo o lado. 
A- É verdade. Em todo o lado há. 
E- E o aspecto dos costumes? Por exemplo as festas? De que festas é que se lembram? 
A- Era a Senhora da Graça. Mas quando nós para cá viemos a festa da Senhora da Graça era muito 
pequenina. Porque não morava aqui ninguém. Essa só gente de Tires.  
E- E era como a gente sabe, um bocado ateia, não era? 
A- Era. 
E- As pessoas de Tires não iam muito à igreja, não era? 
A- Pois não. Elas espreitavam assim à janela, quando a gente ia para a igreja. Existiam aquelas 
escadinhas e elas vinham assim ao postigo e abriam ... e espreitavam ao postigo. 
JV- As pessoas de Tires normalmente iam à Sociedade, e os que vinham de fora normalmente não iam 
à Sociedade. Iam só à igreja. 
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A- Oh João. Mas lá na Capinha nunca houve Sociedade.  
JC- Não há associativistmo. 
E- Porque repara, a Sociedade, e eu tenho que passar por aí! Havia 2 sociedades em Tires? 
JC- Houve uma antiga. E quando construiram a nova, passaram para a nova. Foi só uma questão de 
instalações. 
E- Ah! Actualmente é que há mais. Não é? Actualmente têm a ver com o futebol e mais não sei o quê! 
A- Oh João! E onde é que era a velha? 
JC- A Sociedade velha era logo a seguir às escadinhas. Onde você estava a dizer que a mulher a 
espreitava ao postigo, do lado esquerdo. Depois das escadinhas, antes de começar a rampa. 
JC- É ao lado onde está a sede dos amigos do Benfica. Morava aí a família Lenine. 
E- E não se lembram de darem importância ao Santo António? 
JC- O Santo António era a festa mais importante de Tires. No 10 de Junho. A festa da Sociedade era 
no 1º de Maio. Era o aniversário. Mas no 1º de Maio como normalmente ainda chovia, ou estava frio. 
E- Então o tal piquenique era em Junho. 
JC- Em Maio o que havia, era uma sessão solene, na Sociedade. E havia depois baile à noite. No Santo 
António, que era a festa principal, havia cavalhadas, havia no ringue, havia baile ao ar livre no ringue, 
havia ali umas quermesses. E havia também a tal festa do piquenique, que era ali junto às Regueiras, 
naquela zona, onde é agora a Caixa de Previdência. E havia a Beneficiência. 
E- Vestiam as crianças e calçavam. 
JC- Havia uns sócios da Beneficiência, junto com a Sociedade. Havia um grupo na Sociedade, as 
pessoas contribuíam, para depois arranjarem, uma vez por ano, vestirem as crianças mais pobres. Os 
rapazes e as raparigas. Tens lá essa fotografia, não tens? 
E- João, agora só um pormenor, porque estamos aqui perante pessoas que vieram de fora, nos anos em 
que, a partir da altura em que toda esta gente começou a chegar, continua a haver essa festa? Até 
quando? 
JC- O que hoje é a festa da rã. A Sociedade faz a festa do Santo António sempre na altura de 10 a 13 
de Junho. A Sociedade sempre fez a festa do Santo António. Sempre celebrou o Santo António de 
Tires. 
E- Mas não havia feira? 
JC- Não, não havia feira. Isso é recente. Havia 3 festas importantes aqui na zona:-  era a 1ª, que é a de 
Tires, o Santo António, depois o São João na Rebelva e o São Pedro que era em Caparide. E a malta 
nova circulava nas 3 festas. 
E- A cena dos foguetes, a que não estávamos habituados. 
JC- Eu cheguei a participar nisso. No 1º de Maio, a malta nova ficava ali, na véspera, e na madrugada, 
lançavam-se os foguetes, no dia 1º de Maio. 
E- Era uma espécie de vigília, era? 
JC- Era uma vigilia com copos e tal...E a Sociedade tinha uma banda que corria a aldeia e tocava em 
frente à casa dos sócios, e os sócios davam qualquer coisa para a sociedade. Tocavam um bocadinho 
em frente à casa dos sócios. Eventualmente lançavam um foguete. Para chamar a malta para a festa 
que se realizava à tarde. E isso normalmente era da parte da manhã.  
Mas a festa mais importante era o Santoi António. O Santo António era uma festa grande. Vinha gente 
de fora. 
E- Eu sou franca, eu nunca me dei conta disso. 
JC- Havia uma matiné. E havia à noite uma Soiré. Nos anos 60 começaram a aparecer os conjuntos. 
Era um conjunto à tarde, outro à noite. Porque anteriormente era só com a prata da casa.  
E- E o carnaval? 
JC- O carnaval havia umas cegadas.Na sociedade havia cegadas que vinham de fora, recordo-me bem 
de Linda-a-Pastora, da zona de Sintra. Virem cegadas representar ali no palco, à tarde. Ali no palco da 
sociedade. 
E- E a partir de Tires, nunca foi feito. 
JC- E em Tires também havia. 
E- Não há nenhuma hipótese de arranjar esses textos? 
JC- Talvez com a malta mais velha... 
E- Estás a ver de que é que eu estou a falar? Porque isso perdeu-se completamente. Há livros só sobre 
isso. É a primeira vez que ouço alguém dizer que aqui se faziam cegadas. Porque umas das coisas que 
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ficou assim no ar foi quando a Etelvina me disse:- “Então, mas uma vez a gente no Carnaval, juntámo-
nos todos e fomos não sei para onde, mascarados.” Sim. Espera aí! Se calhar isso ainda é uma 
sobrevivência daquilo que pode ter sido um hábito anterior. E de que nós, não nos apercebíamos. Não 
é verdade? 
JC- As pessoas de fora não se apercebiam destas actividades. Não eram sócios, não iam aos bailes. 
Aos bailes e não só. Havia também o “jogo da laranjinha”. Onde os homens se juntavam durante a 
semana, e ao fim-de-semana à tarde e à noite. 
E- É mesmo com uma laranja? 
JC- Não. Não. Eu explico o que é a laranjinha. É um jogo feito numa superfície rectangular. 
E- Na rua? 
JC- Não, não. É interno. Eu depois encontrei isto quando estive em Inglaterra. 
E- No chão? 
JC- Sim, sim. No chão. Um chão de terra. Extremamente lisa. Em que amanda uma bola. Há uma bola 
grande. 
E- O quê, de ferro? 
JC- Não, não. De madeira. De uma madeira bastante rija e pesada.. E há uma laranjinha, que é uma 
bolinha pequenina. E a intenção é mandar a bola a bater numa tabela e depois bater na laranjinha, e 
conseguir eventualmente tapá-la de maneira que os outros não lhe consigam tocar. Encontrei um jogo 
igual a este quando depois estive em Inglaterra. 
E- Como é que se chamava? 
JC- Lá, já não me lembro. 
E- Isso não tem a ver com   a petangue? 
JC- Não, porque a petangue joga-se com umas bolas assim pequenas que lanças assimdirecto à bola. 
Não tem tabelas.  
E- E esta tem tablelas. 
JC- Tem quatro tablelas. 
E- E ainda alguém joga isso? 
JC- Penso que, eu não sei se lá na Sociedade ainda se joga, mas eu estive lá na Sociedade em 1975 e 
ainda estava activo. Aquilo é preciso manter o campo. Um dos problemas é manter o campo. 
E- Que tamanho é que tem mais ou menos? 
JC- Aquilo tem para aí uns 10 metros de comprido por uns 4 de largo. 10 por 4 mais ou menos. 
JC- A laranjinha é uma coisa em que é preciso uma certa proficiência. O meu pai um dos artistas 
daquela coisa. 
E- Não tens nenhuma fotografia ... 
JC- Não, mas eles devem ter lá na Sociedade. 
... 
E- Falta-me só uma coisinha para me ir embora. Sabem o que é? É em relação à comida. E ao pão. 
Porque precisava de saber qual era, e qual é, o pão que preferem. Que tipo de pão? 
A- Nós era escuro. 
E- Que pão é isso? 
A- As minhas netas gostam de broa. Pão de milho.  
JV- Nós gostamos muito de pão alentejano. 
E- Pois, mas o pão alentejano não é de cá. 
JV- E nós era como o pão de Mafra. 
E- Como é que era o pão de cá? 
JV- O pão de cá. Havia 3 qualidades de pão. Na minha época. E era o seguinte. Eu tinha trabalho 
pesado, tinha mais uma carcaça que os empregados de escritório. 
E-Mas compravam carcaças? 
A-Não, não. Nunca comprei carcaças. Há o pão mais escuro... 
E-Conta lá essa do pão. 
JC-Há o pão saloio, que é pão feito em toda esta zona. Tires, por aí a cima, Sintra, Mafra. A que se 
chama também o pão de Mafra.  
E- Tu consideras que por exemplo, o pão da Abóboda, que para mim é parecido com o pão de Mafra, 
pode ser considerado um pão local, e por exemplo em Tires faziam um pão idêntico, ou não? 
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JC-O pão que antigamente faziam cá em Tires era parecido com esse. Tinha uma tia ali em 
Albarraque, que tinha um forno em casa, e fazia pão em casa e o pão era parecido com esse. Esse pão 
saloio, a que nós designamos como pão saloio. 
E-Um pão de mistura. 
A-É parecido com o que a gente comia lá na aldeia. 
E-A farinha era preferencialmente de trigo. 
JV-De trigo ou centeio. 
E-Mas aqui não. Aqui era mistura. 
JC-Aqui era principalmente trigo. Pelo menos o que eu conheço. 
A-Não havia cevada pelo meio? 
JV-Nós na Beira tinhamos. Cevada e centeio. 
E-Aqui só trigo. 
JC- Só trigo. E coziam uma vez por semana. 
E-Mas, cada casa tinha um forno. Porque a tipologia da habitação era com um forno. 
JV- Nós lá na Beira tinhamos um forno para toda a gente. Como se diz, um forno comunitário. 
E-Mas aqui não. Cada um tinha o seu. Haveria uma ou outra padaria, alguém que cozia mais que os 
outros, e depois vendia. E em relação aos pratos que preferem durante o dia-a-dia e em festa? 
A-Nós é mais batatas, feijão, grão. As coisas que comiamos lá, quando eramos novos. 
E-E a forma de cozinhar é muito aquela que trouxeram da terra. Portanto, não há uma grande 
influência de receitas de cá.  
JV-Não, o comer é quase à nossa moda.  
E-E qual é assim o prato de festa? 
A-Galinha, antigamente era a galinha que era sempre lá na aldeia.  
JV-O caldo de galinha era para quem estava doente. A mais o prato de festa era grão, levava um paio 
no meio. 
E-É isso a que chamam cozido de grão? 
JV-Sim, sim. Nós cá chamamos mais cozido à portuguesa. Mas nó lá na Beira era o grão com presunto 
ou salpicão. 
E-E toucinho, ou não? 
JV- Sim, toucinho. Cá é que chamam cozido à portuguesa. 
E- Oh João, a ideia com que fiquei do que são os pratos de festa cá, são os assados de carne, É 
verdade? 
JC- É. O assado de carne, por causa do forno. O borrego assado, o cabrito assado. Porque as pessoas 
tinham o forno e nessa ocasião acendiam o forno e faziam a comida no forno. Era comida de festa. 
E- Falaram-me numa açorda. Falaram-me e eu já li. Sobre uma açorda completamente diferente. Não 
pode ser completamente diferente porque tem as mesmas bases. Mas diferente da alentejana. 
JC- Nesta zona. Era uma açorda diferente. 
E- Qual era a base da alimentação? 
JC- Havia muito bacalhau. Pastéis fritos. Isso comi bastante. Porque ela vinha de Albarraque. 
A- Lá na terra, todos os dias, fazia sopa, das coves da horta. Com uma farinheira, um bocado de 
toucinho e chouriço.  
E- Mas não podiam comer isso todos os dias? 
A- Todos os dias!  
E- Ai meu Deus. 
A- Então o que é que havia de comer? Não havia lá mais nada.  
E- E o peixe? 
JC- Peixe havia. Vinham cá peixeiros. Vinham peixeiros de Cascais e da Parede. E havia pessoas cá de 
Tires que faziam pesca. 
E- E no Natal? Como é que é? 
A- Nós é quase igual, a carne assada, o perú, ou o cabrito e o borrego também. 
JC- Nós na família da minha mãe, a partir do momento em que morreu o meu avô, da parte da minha 
mãe. Por volta de 60 e pouco. Passámos a fazer o Natal em casa de cada um dos filhos. Mas roda, é 
uma mesa farta, onde há tudo. Antes disso era uma mesa especial, onde havia bolos. 
E- Mas as filhoses sempre presentes, ou não? 
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JC- As filhoses é mais no Carnaval. No Natal é mais aqueles bolinhos que parecem broas, com passas 
lá dentro. 
E- Quem é que tem a receita disso? 
JC- Em Albarraque. As minhas tias ainda fazem. 
A- Nós lá fazíamos filhoses mas era na noite de Natal. Era na lareia que se faziam. Mas as casas lá não 
tinham chaminé. E se a gente saisse à noite, havia o madeiro a arder. É um madeiro muito grande. É 
um madeiro quase aqui como a minha casa. Os rapazes que vão À inspecção é que vão buscar aquilo 
ao campo. 2 semanas antes. 
E- É uma espécie de ritual. 
A- Eles é que traziam o madeiro com os animais e uma corda. O meu pai nunca nos deixou ir ver o 
madeiro. Então a gente à meia noite, iamos à missa da meia noite, a missa do galo. E era nessa noite 
que se faziam as filhoses. Não era 1 kilo, nem 2 nem 3, eram 30 kilos talvez. 2 alqueires. 
JV- Primeiro lavavam o trigo, que era para as filhoses ficarem bonitas. E depois era seco e depois é 
que ia à moagem. 
E- Portanto era especial para as filhoses. 
E- Levava açucar? 
A- Não levava lá agora açucar. 
E- E a Páscoa? Existia? 
JC- Sim, mas como era uma festa de cariz mais religioso. Lembro-me que havia umas amendoas.A 
visita pascal aqui nunca houve. 
E- Acho que não é um costume saloio. 
A- A Páscoa sem o padre em casa, nem é Páscoa, para as pessoas. 
JV- Lá na terra não há ninguém que não tivesse nada. E até lhe voou contar um sistema. Lá havia 3 
casas ricas. Tinham 10 juntas de vacas, cada um. Tinham 1 ganhão para cada junta de vacas. Tinham 5 
pastores. Agora já não. Tinham o guardador das galinhas. E perús. Tinham roupeiros (?). Os ricos 
tinham as quintas. E eram obrigados a terem uma horta. Sabe porquê? Para não irem estragar as uvas 
aos ricos. Tinham que pôr videiras, “cerdeiras”, tudo. 
JV- A “cerdeira” tem como tradução “cerejeira”. 
E- Então eles obrigavam o ricos, as 20 pessoas que lá trabalhavam, a ter uma horta. E para terem 
comer em casa. 
A- A todos os gainhões davam uma horta, davam não sei quantos litros de azeite por mês. E pão para 
cozer. 
E- Então não tinham ordenado? 
A- Tinham pouco ordenado.  
JV- E havia outros lavradores, pequenos lavradores, como o meu pai, que tinham poucas terras e que 
arrendavam uns alqueves ao rico. E o alqueve dava centeio ou trigo. Nós tinhamos 10 ou 12 alqueires 
de trigo, ou centeio. 
E- Eram uma espécie de rendeiros. [...] 
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