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À memória da minha querida mãe.
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Resumo 

 

São parcos os estudos inteira e amplamente dedicados à temática sineira. Para 

além da investigação desenvolvida por Luís Sebastian, que estudou aprofundadamente o 

assunto e cujo trabalho se assume como estrutura basilar para o que se apresenta neste 

estudo, existem apenas abordagens tematicamente mais circunscritas, ainda que de igual 

pertinência. Nos domínios da História da Arte, foram igualmente escassos os contributos 

prestados para a investigação desta temática, pelo que pretendemos demonstrar o 

contributo da nossa área científica para a investigação do tema. 

Partindo da Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto, encerrada em 2012, e do 

acervo que esta ainda conserva, pretendemos apresentar e explorar novos dados que 

podem contribuir não só para a criação de uma História organizada da referida empresa 

como garantir uma melhor compreensão das dinâmicas e práticas de negócio deste ofício 

a nível nacional.  

Pretendendo abarcar todos os momentos da vida de um sino, discorremos em cada 

um dos cinco capítulos sobre as etapas mais relevantes, procurando demonstrar em que 

medida estas novas informações podem ajudar a esclarecer questões relativas à fábrica, 

aos métodos de fundição tradicionais, aos aspetos artísticos e sonoros dos sinos e ao papel 

que desempenhavam nas comunidades e no seu imaginário coletivo.  

Com o presente relatório de estágio, pretendemos não só demonstrar as valências 

da componente prática do nosso percurso e dissecar as metodologias aplicadas no 

tratamento do acervo da fundição, como também abrir um espaço para a reflexão teórica 

que nos permitisse apresentar e cogitar sobre os resultados aflorados com a investigação 

desenvolvida. Ademais, pretendemos, com a disponibilização da informação recolhida, 

lançar as primeiras pedras para a criação de um espaço museológico/centro interpretativo 

nos espaços anteriormente ocupados pela Fundição de Sinos de Rio Tinto. 

 

Palavras-chave: Sinos; Fundição de Sinos de Rio Tinto; Fundição de Sinos em 

Portugal; Métodos tradicionais de fundição; Propriedades Sonoras; Universo Ritual. 
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Abstract 
 

There are few studies devoted to bells, bell making and associated traditions. In 

addition to research by Luís Sebastian, who studied in depth the topic and whose work is 

keystone for the framework of this study, current research is composed by mainly 

thematic, almost contrived approaches, which are, nonetheless, relevant. In the field of 

Art History, contributions to this reaserch topic have also been scarce. Therefore, this 

report intends to demonstrate the contribution of our scientific area to the particular 

subject. 

Using the Rio Tinto Bell Smelter Plant, closed in 2012, as well as the collection 

that it has preserved, as a starting point, we intend to introduce and explore new data. This 

will contribute not only to the building of a timeline and organized history of the 

aforementioned company, but it will also guarantee a better understanding of the 

dynamics and business practices of this organization at a national level. 

Covering all stages of a bell’s life, each of the five chapters discusses key 

elements, attempting to show how this information can clarify any issues regarding the 

factory itself, traditional casting methods, artistic and musical aspects of bells and, lastly, 

the role they played in communities and in their collective memory. 

This internship report intends to demonstrate the values of the practical 

component of our course, to dissect the methodologies employed in the treatment of the 

foundry's collection and to open a space for theoretical reflection which will allow us to 

analyse the outlined results in line with the research developed. In addition, we intend, by 

making the collated information widely available, to use this report as the stepping stone 

in the creation of a museological space / interpretive center in what used to be the Rio 

Tinto Bell Smelter. 

 

 

Keywords: Bells; Rio Tinto Bell Smelter; Bell Foundry in Portugal; Traditional casting 

methods; Sound properties; Ritual Traditions. 

 



 

21 

Índice de Ilustrações  
 

Figura 1 - Laurentino Martins da Costa, 1957. Arquivo da Família Costa. ................. 43 

Figura 2 - Sinete da Fundição de L. F. Rocha numa sineta de 1909 fundida para a Sé do 

Porto. Diana Felícia. ................................................................................................... 44 

Figura 3 - Sinete de um sino datado de 1932, Coleção da Família Jerónimo, Fundição de 

Sinos de Braga, [prova digital a cores], 05.2019, Diana Felícia. .................................. 45 

Figura 4 - Sinete da Fundição de António Alexandre de Leão, Coleção de Carimbos da 

Fundição de Sinos de Rio Tinto, N.º Inventário: FSRT.C.128; [prova digital a cores], 

05.2019, Diana Felícia. ............................................................................................... 46 

Figura 5 - Henrique Marques da Costa com a sua esposa, Ana Dias Vieira. Arquivo da 

Família Costa. ............................................................................................................. 47 

Figura 6 - Ângela Maria Costa com o seu irmão, Alberto Costa. Arquivo da Família 

Costa. ......................................................................................................................... 48 

Figura 7 - Folha de Fatura da Fundição de Sinos de Rio Tinto com publicidade no 

cabeçalho [Excerto], Década de 50, Acervo da Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto.

 ................................................................................................................................... 50 

Figura 8 - Sino da Igreja de Celeirós. Arquivo da família Costa. ................................ 51 

Figura 9 - Carimbo com imagem de Nossa Senhora da Conceição e Cruz de Santiago, 

FSRT.C.136 e a respetiva aplicação no sino de 1946, fundido por Rio Tinto para o Castelo 

de Palmela. Diana Felícia (Carimbo) e Dr.ª Isabel Fernandes - GESoS (Sino). ............ 53 

Figura 10 - Torno de moldação vertical com os seus diversos componentes, DIDEROT 

& D'ALAMBERT: 1772: Pl. II. .................................................................................. 56 

Figura 11 – Representação do macho, DIDEROT & D'ALAMBERT: 1772: Pl. III. ... 57 

Figura 12 - Representação do falso sino, DIDEROT & D'ALAMBERT: 1772: Pl. III. 60 

Figura 13 - Representação da Capa, DIDEROT & D'ALAMBERT: 1772: Pl. III. ...... 61 

Figura 14 – Representação de um espaço de fundição durante a preparação dos moldes. 

À esq. pode ver-se a capa e o macho depois da extração do falso sino, DIDEROT & 

D'ALAMBERT: 1772: Pl. II. ...................................................................................... 62 



 

22 

Figura 15 - Representação de Asa Dobrada de 6 cotos, DIDEROT & D'ALAMBERT: 

1772: Pl. III. ............................................................................................................... 63 

Figura 16 - Torno de moldação horizontal, com o eixo ao centro e a cércea, com a chapa 

metálica correspondente ao macho desmontada, podendo observar-se a chapa que 

funcionará para realizar o falso sino. Fundição de Sinos de Rio Tinto. Diana Felícia. .. 64 

Figura 17 – Representação de um espaço de fundição durante o momento do vazamento 

da liga, DIDEROT & D'ALAMBERT: 1772: Pl. VI. .................................................. 66 

Figura 18 - Operários a trabalhar na Fundição de Sinos de Rio Tinto trabalhando um 

badalo em ferro forjado, c. 1960, Autor desconhecido, Arquivo da Família Costa. ...... 69 

Figura 19 – (Da esq. para a dir.) Torno de Moldação Horizontal; Maceração da Cera para 

moldar o Falso Sino; Elaboração dos Elementos decorativos do Falso Sino. P. Longo - 

SEBASTIAN:2008:125-127. ...................................................................................... 73 

Figura 20 – Reforço dos Moldes com aros de Ferro. P. Longo – SEBASTIAN:2008:128.

 ................................................................................................................................... 74 

Figura 21 – Início da cozedura do molde e extração da cera. P. Longo – 

SEBASTIAN:2008:130 .............................................................................................. 75 

Figura 22 - (Da esq. para a dir.) Vazamento Manual do Molde, Fundição do Bronze e 

Enchimento do molde pela Calha. P. Longo – SEBASTIAN:2008:133-134. ............... 76 

Figura 23 – Rei David tocando um címbalo de modo semelhante ao referido por 

Theophilus Lombardicus. COLEMAN:1928:II. .......................................................... 77 

Figura 24 - A escala dos sinos. O comprimento de cada uma das linhas representa a 

espessura efetiva do bordo de um sino com um determinado peso e serve de base ao seu 

desenho. BIRINGUCCIO:1559:212v. ......................................................................... 79 

Figura 25 – Representação de um torno de modelação horizontal. Ao fundo pode ver-se 

a cércea. BIRINGUCCIO:1559:212. ........................................................................... 80 

Figura 26 - Diagrama representando o método de Biringuccio para desenhar um sino; 

CYRIL & GNUDI:1990:453. ...................................................................................... 86 

Figura 27 - Os dois métodos de tanger sinos. À direita, o sistema de cegonha para 

oscilação do sino; À esquerda, o sistema de movimentação apenas do badalo. 

BIRINGUCCIO:1559:214. ......................................................................................... 88 



 

23 

Figura 28 - Desenho esquemático da fornalha para reparação de sinos partidos. 

BIRINGUCCIO:1559:216. ......................................................................................... 89 

Figura 29 - Frontispício do Compêndio atualmente consultável na Biblioteca Nacional.

 ................................................................................................................................... 90 

Figura 30 - Relação de Medidas do Sino, Fig. 37. POMBO & POMBO:1787:fl.40. ... 92 

Figura 31 - Forno de fundição, Fig. 46. POMBO & POMBO;1787:fl.45. ................... 93 

Figura 32 – Relação entre os diâmetros da boca, a grossura do bordo e a afinação da peça, 

Fig. 45. POMBO & POMBO;1787:fl.44. .................................................................... 95 

Figura 33 - Representação Esquemática da Folha de ferro que serviria de base aos 

primeiros sinos de ferro forjado. COLEMAN:1928:58. ............................................... 97 

Figura 34 - Sino Córdova, datado de 925; SEBASTIAN:2006b:264........................... 97 

Figura 35 - Sino de Fleury e Graitschen, datados dos séculos VIII-IX e XI, 

respetivamente; SEBASTIAN:2006b:264. .................................................................. 98 

Figura 36 - Sino de Canino, datado do século VIII-IX; SEBASTIAN:2006b:265. ...... 98 

Figura 37 - Sino de Almoster e Lamego, datados dos séculos. XIII e XV-XVI, 

respetivamente; SEBASTIAN:2006b:268. .................................................................. 99 

Figura 38 – Imagem de Santa Águeda no Altar de Nossa Senhora da Expectação, no 

Claustro da Sé do Porto. Pedro Augusto Almeida. .................................................... 102 

Figura 39 - Representação de Santa Bárbara - Retábulo de Santa Bárbara [Exerto], 

Gonçal Perris Sarriá, c. 1410-1425. MNAC: https://bit.ly/31HOiyY ......................... 104 

Figura 40 - Carimbo com imagem de Ostensório, FSRT.C.022 e a respetiva aplicação 

num sino de 1932, fundido por Rio Tinto, e disponível na coleção de sinos históricos da 

Família de Jerónimo. Diana Felícia. .......................................................................... 106 

Figura 41 - O fundidor dispõe as letras de cera na superfície do falso sino. O texto é o da 

inscrição que personalizará o sino e era enviado pelo cliente. HENRY:1975:114. ..... 108 

Figura 42 - FSRT.C.149 – Carimbo com data de 1819. Acervo da Fundição de Rio Tinto. 

Diana Felícia ............................................................................................................ 111 

Figura 43 - Representação esquemática do modo de repicar de um sino. Tiago Cruz.114 

Figura 44 - Representação esquemática do modo de bamboar um sino. Tiago Cruz. 115 



 

24 

Figura 45 - Representação esquemática do batente de um sistema de aranha, que pode 

acionar 6 sinos diferentes. Ao puxar cada uma delas no sentido assinalado, faz-se soar 

cada um deles. Diana Felícia. .................................................................................... 120 

Figura 46 - Pormenor do carrilhão que existia na Fundição de Sinos de Rio Tinto com

 ................................................................................................................................. 121 

Figura 47 - O batismo de um sino: (da esq. para dir.) Limpeza do sino; Benção; 

Purificação pelo Incenso. COLEMAN:1928;87-89. .................................................. 124 

Figura 48 - Exemplo de uma das caixas de ferro fundido com indicação dos toques por 

freguesia.  Portoalities – https://bit.ly/2x5jPNq. ........................................................ 132 

Figura 49 - Brasão de Armas da Cidade de Belilla do Ebro onde sobreviveu a memória 

do Sino. .................................................................................................................... 134 

 



 

25 

Índice de tabelas  
 

Tabela 1 – Tabela de relação entre o peso total do sino e o respetivo badalo. Adaptado 

de CYRIL & GNUDI:1990:273. ................................................................................. 87 
Tabela 2 – Tabela de relação entre o diâmetro da boca do sino, o seu peso total e a 

afinação que este terá no final. .................................................................................. 113 
 



 

26 

Lista de abreviaturas e siglas 
 

 

C.M.G. – Câmara Municipal de Gondomar.  

F.F.S.R.T. – Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto 

Séc. – Século 

S. – São/Santo (a) 

n.º - número 

S./d. – Sem Data 

S./l. – Sem local 

L.I.T. – Loja Interativa do Turismo  

p.e. – por exemplo 

lb – libras 

F.F.S.B-. – Fábrica de Fundição de Sinos de Braga  

m – metros 

kg - quilogramas 

c. – cerca 

C – Celsius 

Ap. – Apêndice 

AL – Alojamento Local 

 

 



 

27 

I. Introdução 
 

Uma igreja, um campanário ou uma sineira são os sinais da autonomia de uma 

povoação. O sino regulou até há bem pouco tempo a vida da localidade onde tem o seu 

poiso. O trabalho jornaleiro iniciava-se com o toque das aves-marias, ao dar meio dia 

parava-se para ir jantar e, ao cair das trindades, terminava todo o labor dos campos. 

Era a hora de recolher. Era mesmo perigoso continuar com os bois atrelados depois 

dessa hora.2 

 

Muitas vezes encarados como a voz de Deus, os sinos anunciam nascimentos e 

mortes, estando presentes em todos os momentos da vida religiosa. Analogamente, eram 

responsáveis pela chamada para os ofícios divinos, convocando fiéis e eclesiásticos, e os 

seus estímulos eram codificados, sendo que tanto as populações como o clero distinguiam 

detalhes nas suas mensagens: sabiam se tinha falecido um homem, uma mulher ou uma 

criança, ou, por outro lado, se estavam a ser chamados para os ofícios comuns ou festivos, 

para referir alguns exemplos.  

Os sinos marcavam o curso do tempo, uma vez que acompanhavam as festividades 

do calendário litúrgico, assinalavam as horas e notificavam para o início e o final da jorna. 

No entanto, a sua importância social vai para além de tudo isto, uma vez que eram usados 

para anunciar ventos fortes, tempestades, catástrofes, incêndios e acontecimentos bélicos. 

 O seu som, de caráter apotropaico e profilático, faz, há vários séculos, a paisagem 

sonora de povoações, aldeias e cidades. Por esse motivo, integraram desde cedo o 

imaginário coletivo, rodeando-se de lendas e superstições que normalmente figuravam 

sinos com propriedades premonitórias e volitivas, adivinhando e prevenindo 

acontecimentos importantes na iminência de ocorrer.  

Atualmente, embora continuem a tanger, os códigos de compreensão dos seus 

toques estão em risco de se perder, bem como a forma tradicional de os tocar. Tal decorre 

da automatização dos sistemas de toque que, por sua vez, levou ao estado de ruína e 

subsequente esquecimento das torres sineiras, pela falta de uso e crescentes dificuldades 

                                                             
2ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de (1966) – Carácter Mágico do toque das Campainhas, 
apotropaicidade do som, In Revista de Etnografia, Porto: Museu de Etnografia e História de Augusto César 
Pires de Lima, vol. VI, tomo 2, p. 342.  
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de acesso, tornando-se urgente a sistematização, na medida do possível, destas 

informações.   

Inicialmente, e até ao século XVI, os sineiros eram itinerantes e fundiam os sinos 

no local que lhes era destinado. O processo tradicional de produção permaneceu 

relativamente inalterado, obedecendo a etapas rigorosas e necessitando de utensílios 

específicos. O advento da industrialização permitiu adaptações maioritariamente ao nível 

dos fornos de fundição e a chegada do caminho de ferro garantiu transportes mais céleres 

e eficazes. Foi apenas no século XX que se começaram a introduzir elementos 

tecnológicos no processo de fundição e modelação. 
 

a. Justificação do Tema 
 

 Em território nacional continua em laboração a Fundição de Sinos de Braga de 

Serafim da Silva Jerónimo & Filhos, Lda. Existiu, outrora, em Rio Tinto uma outra que, 

conquanto encerrada em 2012, conserva quase a totalidade do seu recheio. O estado de 

iminente ruína do telhado do edifício da antiga fábrica, a existência de um considerável 

acervo maioritariamente constituído por correspondência, documentos de faturação da 

empresa, utensílios e moldes, e a memória viva presente nos seus antigos proprietários 

residentes perto do local justificam e explicam a urgência do estudo e valorização deste 

património.  

Entendemos que este espaço apresenta potencialidade evidentes para a criação de 

um museu/centro interpretativo, que poderia dinamizar não só a fábrica e o Alojamento 

Local Sinos de Rio Tinto, fundado pela família, mas também toda a freguesia de Rio 

Tinto. Por esse motivo, acreditamos que o nosso contributo seria enlevado pelo 

desenvolvimento de um estágio no Gabinete do Turismo da C.M.G., local que tinha já 

manifestado interesse em acolher contributos para a dinamização e divulgação do referido 

lugar. Durante o período de estágio, procuramos, primordialmente, produzir novos 

conteúdos, através do estudo das fontes periódicas, e ordenar os documentos existentes 

na fábrica, criando um acervo organizado e consultável. Além disto, intentamos 

estabelecer pontos de comunicação entre os proprietários, que tinham já demonstrado a 
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sua disponibilidade e interesse, e o município, procurando desse modo estabelecer as 

condições necessárias para a criação do referido espaço museológico. 

Entendemos que a pertinência do nosso estudo é ainda potenciada pelo interesse 

crescente no valor patrimonial desta temática a nível nacional. Múltiplos projetos 

interdisciplinares de investigação têm sido desenvolvidos, como por exemplo a criação 

do PASEV – Patrimonialização da Paisagem Sonora de Évora,3 que pretende de certo 

modo cartografar a atividade musical do burgo entre os anos 1540-1910. A criação destes 

centros de investigação, ligados às Ciências Musicais, potencia igualmente a organização 

de encontros científicos, como foi o caso, por exemplo, do Congresso Internacional 

Paisagens Sonoras: Património, História, Territórios Artísticos e Arqueologia Sonora4, 

no qual participamos com a comunicação As Vozes do Milagre: O toque dos sinos no 

imaginário coletivo, ou o II Encontro Paisagem Sonora Histórica – Évora 20195 no qual 

participaremos com a comunicação intitulada O sineiro que tangia sinos: a história do 

carrilhão da Igreja Matriz de Rio Tinto. 

Também a colocação de um passadiço entre as torres sineiras da Igreja de São 

Lourenço no Porto, tornando-as visitáveis a partir de meados do ano 2018, corrobora o 

crescente interesse demonstrado pela temática sineira. Ademais, entendemos ser de 

referência a nossa presença no I Colóquio Internacional O Gesto e a Crença: percursos, 

transferências e intermedialidade, que contou com uma linha temática intitulada 

‘Estímulos Sensoriais e Experiência Religiosa’. No referido encontro participamos com 

a comunicação Repiques, Dobradas e Rebates: a linguagem do toque dos sinos.  

 Os proprietários inauguraram o Alojamento Local Sinos de Rio Tinto em junho 

de 2017, conforme comprova o Registo Nacional do Alojamento Local Registo n.º 

47783/AL – Sinos Rio Tinto. Desde a inauguração, as visitas que recebem têm sido 

bastante esclarecedoras relativamente à auscultação de públicos, uma vez que boa parte 

dos visitantes estrangeiros que recebem, quando se apercebem da proximidade do espaço 

                                                             
3 Cf. PASEV – Patrimonialization of Évora’s Soundscape 1540-1910: Project [Em-Linha] 
4 Decorrido entre os dias 23-25 de maio 2019, no Bom Jesus do Monte - Braga, organizado por 
Universidade do Minho – ILCH - Instituto de Letras e Ciências Humanas e CEHUM - Centro de Estudos 
Humanísticos e Patrocinado pela Fundição de Sinos de Braga.  
5 A decorrer entre 16-18 de outubro de 2019, no Colégio Mateus d’Aranda – Évora, organizado por 
Universidade de Évora - CESEM – Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical.  
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de fundição, demonstram de imediato interesse e pedem para este lhes ser mostrado. 

Acreditamos que, face ao exposto até então, não só Gondomar poderia beneficiar com a 

criação de um espaço pedagógico exclusivamente dedicado à atividade sineira, mas 

também o país em toda a sua dimensão. O projeto mais próximo que conhecemos, Museu 

do Sino, constitui uma iniciativa da Diocese de Braga em parceria com a Fundição de 

Sinos de Braga de Serafim da Silva Jerónimo & Filhos, Lda.6 No entanto, por estar 

associado a uma fábrica em laboração, as suas possibilidades são de imediato 

condicionadas pelo volume de trabalho da empresa.  

No contexto europeu, a tradição sineira tem merecido melhor atenção em países 

como a Inglaterra e a Alemanha. Na Inglaterra, podemos referir o Taylor’s Bell Foundry 

& Museum7, um museu que mostra como era o processo de fabrico dos sinos, mas 

também outros pontos de interesse como a Waterlooo Tower8,  uma torre privada com c. 

doze sinos construída por John Powel Powel e destinada ao toque informal de sinos, quase 

como se de um desporto se tratasse. Na Alemanha, foram em maior número os exemplares 

que conseguimos recolher, como o Museum of Bell Foundry Mabilon9, em Saarburg, o 

Glockenmuseum10, em Stiftskirche – Estugarda, ambos com marcas evidentes de 

industrialização, mas com os utensílios e moldes preservados no local. Por último, e só 

para referir um exemplo distinto, encontramos ainda o Klokkengieterijmuseum11, em 

Heiligerlee - Países Baixos. Todos estes modelos, aliados ao já referido Museu do Sino12, 

poderiam servir de modelo ao que em Rio Tinto se poderia fazer e, por outro lado, 

corroboram igualmente a importância deste estudo pelo interesse internacional 

demonstrado relativamente ao assunto.  

A relevância da presente investigação é ainda sumamente elevada pela escassez 

de trabalhos científicos que foquem especificamente os sinos nos domínios da História 

da Arte. Embora a Arqueologia e as Ciências Musicais - com claro destaque no que 

                                                             
6 Cf. GEIRA – Projeto Museu do Sino [Em-Linha]. 
7 Cf. JOHN TAYLOR & CO – Visiting Taylor’s Bell Foundry & Museum. [Em-Linha] 
8 Cf. THE WATERLOO TOWER – The Bells [Em-Linha] 
9 Cf. SAAR – Museum of Bell Foundry Mabilon, Saarburg [Em-Linha] 
10 Cf. GLOCKENMUSEUM STIFTSKIRCHE HERRENBERG – Wir begrüßen Sie im 
Glockenmuseum Stiftskirche Herrenberg! [Em-Linha] 
11 Cf. KLOKKENGIETERIJ – Klokkengieterijmuseum [Em-Linha] 
12 Cf. GEIRA – Projeto Museu do Sino [Em-Linha]. 
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respeita a trabalho desenvolvido, conforme veremos adiante no Estado da Arte - a Física 

e a Engenharia tenham publicado estudos diversos sobre estas peças, a verdade é que a 

História da Arte ficou aquém, apesar da validade dos contributos que pode dar, seja na 

análise  das representações iconográficas contidas nos sinos, no registo dos seus métodos 

e formas de fazer, no estudo do seu papel na devoção e nas comunidades ou mesmo na 

criação de medidas de salvaguarda e comunicação patrimonial deste acervo, em 

particular, e deste modo de fazer, de tocar e de ouvir, numa dimensão mais lata. 
 

b. Estado da Arte 
 

Os estudos desenvolvidos sobre fundição e tradição sineira são em número 

reduzido e tematicamente rarefeitos. Na verdade, conseguimos apenas encontrar duas 

dissertações de mestrado nas áreas das Ciências Musicais e da Engenharia que, embora 

foquem assuntos relacionados com os sinos, fazem-no parcialmente. De Miguel Eduardo 

Carvalho13 destaca-se a caracterização acústica realizada para o Carrilhão de Mafra, 

apresentando a contextualização histórica para este instrumento e baseando-se nos sinos 

de Mafra para a redação de um estudo de caso. Por outro lado, da área da Engenharia, 

destacamos o trabalho de Ricardo Marreiros14 que analisa questões relativas à liga 

utilizada na fundição dos sinos procurando prever, através desta, as propriedades 

acústicas dos resultados da fundição.  

Contudo, existem obras mais próximas ao propósito da nossa investigação, por 

serem tematicamente exaustivas nos assuntos explorados e relacionados com os sinos. O 

trabalho de Satis Coleman15, professor de História de Música Americana, é o mais antigo 

que conseguimos levantar, e nele são explorados os usos dos sinos ao longo das diversas 

                                                             
13 CARVALHO, Miguel Eduardo Portela de Matos (2012) – Os Carrilhões de Mafra: estudo e 
caracterização acústica dos sinos. Dissertação apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa para obtenção do Grau de Mestre em Ciências Sociais.  
14 MARREIROS, Ricardo Miguel Martins (2014) – Avaliação das Constantes Elásticas de bronze vazados 
com alto teor de estanho. Dissertação apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
Nova de Lisboa para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia de Materiais.  
15 COLEMAN, Satis N. (1928) – Bells – Their History, Legends, Making, and Uses, Chicago: Rand 
McNally. 
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civilizações, a sua história, processo de fabrico, rituais e lendas associados. De referir em 

relação a esta obra é a falta de referências bibliográficas e de fontes das imagens.  

Dignos de especial destaque são os trabalhos de Luís Sebastian, arqueólogo 

português, que tem explorado longamente a temática. Em 2008 publica um trabalho 

pioneiro sobre a fundição sineira em Portugal16, executado na sequência de algumas 

escavações arqueológicas que tinha já realizado. O referido trabalho explora a história do 

ofício a nível nacional, os seus usos simbólicos e sociais e estuda os processos de fabrico 

tradicionais. Para além disto, contribui com um glossário de terminologia associada que 

foi imensamente útil num momento inicial deste percurso e que, adiante, serviu de ponto 

de partida para a criação de um glossário nosso, atualizado e aumentado. Pela sua 

estruturação, pela natureza dos conteúdos apresentados, alguns relativos à Fundição de 

Rio Tinto antes do seu encerramento, esta foi sem dúvida a pedra basilar da nossa 

investigação. Numa outra perspetiva, o trabalho de Sebastian centrou-se mormente em 

testemunhos orais, como ele próprio o atesta, para a redação da história das famílias de 

sineiros que, à data da publicação, ainda operavam em Portugal. Por esse motivo, 

entendemos que o nosso contributo, para além de trazer a visão da história da arte para o 

assunto sineiro, é elevado pelo estudo realizado junto das fontes primárias, acrescentando 

assim informação àquela já discorrida por Sebastian em 2008. Do mesmo autor, 

destacamos ainda os trabalhos realizados em 2006 que foram depois vertidos para a obra 

que já referimos. Escrito na sequência de um Simpósio de Mineração e Metalurgia, o 

primeiro apresenta uma súmula dos conteúdos aflorados pelo autor relativamente à 

História da Fundição Sineira em Portugal.17 No artigo O Sino Manuelino da Sé de 

Lamego18, por sua vez, discorre em maior detalhe sobre a peça lamecense, posicionando-

a no universo de sinos medievais conhecidos.  

De similar importância são os tratados de metalurgia que analisam e ilustram as 

técnicas de fundição e modelação de sinos tradicionais. Por uma questão de economia de 

                                                             
16 SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...). 
17 SEBASTIAN, Luís (2006a) – A fundição sineira em Portugal, da História à investigação, in Actas do 
3.º Simpósio sobre Mineração e Metalurgia Históricas no Sudoeste Europeu, Porto, Sociedad Española para 
la Defensa de i Patrimonio Geológico y Minero. 
18 SEBASTIAN, Luís (2006b) – O Sino Manuelino da Sé de Lamego. In RESENDE, Nuno (coord.) – O 
Compasso da Terra. A arte enquanto caminho para Deus, Vol.1; Lamego: Diocese de Lamego. 
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tempo, facilidade de leitura e acesso, recorremos a traduções de duas obras incontornáveis 

para o estudo destes assuntos: A tradução de John G. Hawthorne e Cyril S. Smith19 do De 

Diversis Artibus, assinado pelo monge Theophilus da Lombardia; e a tradução de Cyril 

S. Smith e Marta T. Gnudi da obra De La Pirotechnia de Vannoccio Biringuccio.20 Para 

o panorama nacional, reconhecemos ainda a suma importância da obra de M. de O Pombo 

e C. B. Pombo que escrevem igualmente sobre as questões da fundição, acrescentando 

informações particulares para a obtenção dos tons musicais desejados.21 O estudo destes 

títulos permitiu uma melhor compreensão dos métodos antigos de fundição e seus 

utensílios necessários, garantindo um olhar mais informado na análise das técnicas atuais 

e constituindo bagagem teórica para um posicionamento crítico relativo à evolução do 

modo de fazer.  

Existem igualmente várias publicações, derivadas de congressos, simpósios ou de 

revistas científicas, que nos permitem ir construindo algumas noções básicas do panorama 

sineiro nacional e internacional e também de alguns costumes e lendas. O artigo de 

Francisco Sousa Viterbo, intitulado Artes e indústrias metálicas em Portugal: Sinos e 

Sineiros22 materializa um levantamento de nomes e informações genéricas sobre os 

sineiros existentes à data da sua redação no nosso país. Conforme exploraremos adiante, 

e apesar da demarcada importância deste artigo, algumas das informações nele contidas 

devem ser tomadas com algum comedimento.  

Em 1936, Alberto Vieira Braga23 compila informações relativas ao papel dos sinos 

na interpretação popular, registando algumas das suas principais proteções e tecendo 

contributos para a história da indústria e epigrafia sineira de Guimarães. O texto de Carlos 

                                                             
19 HAWTHORNE, John G.; SMITH, Cyril Stanley (1979) – Theophilus, on divers arts, the foremost 
medieval treatise on painting, glass making and metalwork. New York: Dover Publications, Inc. 
20 SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio, The 
classic sixteenth-century treatise on metals and metallurgy, New York, Dover Publications. 
21 POMBO, M. de O.; POMBO, C. B. (1787) – Compendio de operações de geometria e das medidas e 
fabrica dos sinos, muito útil aos fundidores que os fundem (manuscrito e inacabado).   
22 SOUSA VITERBO, Francisco Marques de Sousa (1915), Artes e indústrias metálicas em Portugal: 
Sinos e Sineiros in “O Instituto: Revista Científica e Literária”, Vol. 62; N.º 4 – 1915 Abril; Coimbra: 
Imprensa da Universidade 
23 BRAGA, Alberto Vieira (1936) – As vozes dos sinos na interpretação popular e a indústria sineira em 
Guimarães, in “Revista Lusitana”, Porto: Imprensa Portuguesa, vol . XXX IV, n.º 1-4. 
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Alberto Ferreira de Almeida24 foi de igual modo determinante, na medida em que analisa 

a apotropaicidade do som das campainhas e sinos, discorrendo sobre os seus impactos 

nas comunidades e nos usos e proteções oferecidas pelos seus toques. Analogamente, 

enumera as principais evocações presentes nos sinos.   

Da área da Arqueologia destacamos nomes como Miguel A. M. Villán e Fernando 

M. Hernández25, J.L. Cabrelles Martínez26, Miguel A. H. Herrera27 e Carmen Alonso 

Fernández28 que escreveram longamente sobre os processos de fundição tradicionais 

espanhóis para além de exporem estudos de caso relativos a diversos fossos de fundição 

descobertos na sequência das suas escavações arqueológicas, apresentando as estruturas 

e especificidades de cada um. Também em território nacional têm decorrido escavações 

imensamente relevantes para o estudo sineiro.  Destacando-se os trabalhos de Luís 

Fontes29, Ricardo Erasun Cortés30, e de Susana Bailarim31 seguindo linhas muito 

semelhante às previamente enunciados para os espanhóis e apresentando os resultados 

aflorados com as escavações feitas na Igreja Paroquial de Dume e na Catedral de Braga, 

no Mosteiro de Santa Maria do Pombeiro e na Igreja/Mosteiro de Mancelos, 

respetivamente. Luís Sebastian, na sua obra A História da Fundição Sineira em Portugal, 

                                                             
24ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de (1966) – Carácter Mágico do toque das Campainhas, 
apotropaicidade do som, In Revista de Etnografia, Porto: Museu de Etnografia e História de Augusto César 
Pires de Lima, vol. VI, tomo 2 
25 VILLÁN, Miguel Angel Marcos; HERNÁNDEZ, Fernando Miguel (1998) – Maestros Campaneros, 
Campanas y su Fabricación en Valladolid y su Provincia (Siglos XVI a XVIII); Valladolid: Diputación 
Provincial de Valladolid.   
26 CABRELLES MARTÍNEZ, J. L. (1999) – EI processo de moldeo y fundición de campanas de bronce, 
in Técnica Industrial, Madrid, Fundación Técnica Industrial, n.º 233 
27 HERRERA, Miguel Àngel Hervás (2010) – El Foso de Fundición de Campanas de la Ermita de San 
Francisco – Siglo XVIII – (Tomelloso, Ciudade Real) In “Boletim Arqueologia Medieval, N.º-14 
28 FERNÁNDEZ, Carmen Alonso (2014) – Campanas y Campaneros: El Taller de Fundición del Siglo 
XVIII de la ermita de Vera Cruz de FrandoVínez (Burgos) In Hispania Sacra, LXVI, Extra I, Enero-Junio 
29 FONTES, Luís Fernando Oliveira (1991) – Salvamento arqueológico de Dume (Braga): resultados das 
campanhas de 1989-90 e 1991-92, In “Cadernos de Arqueologia”. Série II, 8-9. E FONTES, Luís Fernando 
Oliveira (1997) – "Mais velho" que a Sé de Braga: intervenção arqueológica na catedral bracarense: 
notícia preliminar, In “Cadernos de Arqueologia”. Série II, 14-15. 
30 ERASUN CORTÉS, Ricardo (2006a) – Aes campanum. História de uma arte, in Actas do 3.º Simpósio 
sobre Mineração e Metalurgia Históricas no Sudoeste Europeu, Porto, Sociedad Española para la Defensa 
del Patrimonio Geológico y Minero/IPPAR; ERASUN CORTÉS, Ricardo (2006b) – Um novo fosso de 
fundição de sinos no Mosteiro de Santa Maria a Maior de Pombeiro, in Actas do 3.º Simpósio sob re 
Mineração e Metalurgia Históricas no Sudoeste Europeu, Porto, Sociedad Española para la Defensa del 
Património Geológico y Minero. E ERASUN CORTÉS, Ricardo (2008) – A fundição de sino no Mosteiro 
de Santa Maria de Pombeiro, In Oppidum, n.º Especial. 
31 BAILARIM, Susana (2009) – O Fosso de Fundição de Sinos de S. Martinho de Mancelos (Amarante), 
II Congresso Histórico de Amarante 
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discorre também sobre as escavações por ele realizadas no Mosteiros de S. João de 

Tarouca e da Fundição da Granja Nova, atualmente classificada com Monumento de 

Interesse Público.32  

Mais recentemente, em 2015, tem vindo a despertar-se um novo interesse pelo 

assunto a que nos dedicamos. Áreas como a Física, pelas palavras dos brasileiros Thiago 

Corrêa Freitas, Ana Lúcia Ferreira e Thales G. Barros33, posicionam-se sobre os 

movimentos que levam à percussão do sino, sobre os diferentes modos de vibração e 

sobre a relação entre a espessura e peso do sino e sua nota musical. Também a História 

da Arte, com o trabalho das nossas colegas Patrícia Gonçalves, Andréa Diogo, Joana 

Duarte e Marisa Santos34, contribuiu para o estudo dos sinos, desta feita na sua vertente 

de bem patrimonial, procurando explorar a dimensão tangível e intangível destes objetos. 

Por um lado, analisam as técnicas de fundição e o modo de fazer, ao mesmo tempo em 

que procuram estudar os métodos tradicionais de tocar os sinos. O referido trabalho deriva 

da investigação feita pelas mesmas para a exposição virtual Tradição Sineira: Entre o 

tangível e o intangível, patente no Google Arts and Culture.35  

Por fim, e no campo da História local, também encontramos alguns contributos 

relevantes que respeitam especificamente a Fundição de sinos de Rio Tinto e o carrilhão 

de sinos por ela fundido para a Igreja Matriz da freguesia. Destacamos, assim, a produção 

do pároco António Augusto C. Leite36 que escreveu sobre o transporte do carrilhão para 

a sua morada final, em cortejo engalanado e ambiente festivo. Este acontecimento é 

referido anos mais tarde por Albano Magalhães37, na sua monografia, que para além disso 

discorre sobre a fundição em si, apresenta brevemente a sua história, o método de 

fundição, o estado do negócio e alguns dos locais para onde a empresa fundiu sinos.  
 

                                                             
32 PATRIMÓNIO CULTURAL – Oficina de Fundição Sineira da Granja Nova [Em-Linha] 
33 FREITAS, Corrêa; FERREIRA, Ana Lucia; BARROS, Thales Gonçalves (2015) - Sinos: Física e 
música fundidas em bronze; In “Revista Brasileira de Ensino de Física”, v. 37, n.º 2, 2303. 
34 GONÇALVES, Ana Patrícia; DIOGO, Andréa; DUARTE, Joana; SANTOS, Marisa (2017) – Tradição 
sineira: entre o tangível e o intangível. In “Revista MEMORIAMEDIA 2.” Art. 2. 
35 GONÇALVES, Ana Patrícia; DIOGO, Andréa; DUARTE, Joana; SANTOS, Marisa (2016) – Tradição 
sineira: entre o tangível e o intangível. Google Arts and Culture [Em-Linha]. 
36 LEITE, António Augusto Costa, sac. (1975) – Recordando o Passado, Porto. 
37 MAGALHÃES, Albano (1999) – Monografia de Rio Tinto - Apontamentos monográficos, Rio Tinto: 
Junta de Freguesia de Rio Tinto, vol. 1 e 2. 
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c. Metodologia  

 

O presente trabalho foi redigido segundo o novo acordo ortográfico, exceto nas 

transcrições de citações, onde mantivemos a grafia original. Relativamente à norma 

bibliográfica utilizada, seguimos as normas adaptadas da NP 405-1 sugeridas pelo 

CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, embora 

tenhamos optado pela sua versão reduzida nas referências das imagens que acompanham 

o presente volume, por uma questão de economia de texto. Pelo mesmo motivo, 

abreviamos algumas palavras, das quais incluímos a lista acima, e nomes próprios, pelo 

que por vezes optámos por incluir apenas as iniciais e o último apelido. 

No que respeita a investigação, procuramos ter em consideração a bibliografia e as 

fontes primárias e periódicas, que particularizamos no final do presente volume, assim 

como o acervo da Fundição de Rio Tinto. Importa a este respeito ressalvar que alguma da 

informação por nós referida doravante é inédita, pelo que incluímos algumas reproduções 

integrais de documentos, tabelas de síntese de um vasto número de outros, gráficos, 

fotografias, fichas de inventário etc., no segundo volume. Sempre que aplicável, as 

referências a esses documentos serão feitas em nota de rodapé, de modo a tornar a leitura 

mais leve, e estarão devidamente identificados os apêndices ou anexos correspondentes 

às fontes referidas no volume II, de modo a facilitar a sua consulta. As opções 

metodológicas adotadas para o tratamento do acervo da fundição foram expostas em 

detalhe no capítulo 6, pelo que não nos deteremos sobre elas por agora. 

Desenvolvemos igualmente um glossário, incluído no II volume, que pretendemos 

que seja um instrumento ativo na leitura dos capítulos respeitantes à fundição. Por outro 

lado, entendemos que a elaboração deste elemento poderia constituir uma ferramenta 

pedagógica na compreensão de alguns aspetos mais técnicos e particulares. Como ponto 

de partida, consultamos o exemplo congénere disponibilizado por Luís Sebastian na sua 

História da fundição sineira em Portugal, que procuramos completar e ampliar. Nesse 

sentido, realizamos uma pesquisa nos dicionários antigos, com vista ao esclarecimento de 

algumas das terminologias, e incluímos, sempre que possível, fotografias que ilustram os 

conceitos apresentados. Devido ao facto de estar encerrada, não conseguimos ilustrar todo 
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o glossário com recurso ao acervo da fábrica de Rio Tinto. No entanto, colmatamos essa 

dificuldade com imagens que foram colhidas na fundição bracarense.  

Foram também considerados alguns relatos orais, nomeadamente dos proprietários 

das Fundições de Rio Tinto e Braga e do sineiro de Arentim, que ajudaram de igual modo 

a esclarecer questões. Por outro lado, a observação direta dos espaços da fundição de Rio 

Tinto permitiu a criação de uma planta esquematizada que regista as suas utilizações, 

assim como a visita à fundição de Braga possibilitou a compreensão do modo como se 

opera o ofício na atualidade. Finalmente, a deslocação a Arentim assegurou a melhor 

compreensão dos aspetos relacionados com o toque manual dos sinos pela demonstração 

do Sineiro Hélder Pinto.   

 

d. Objetivos e problemáticas 
 

Como objetivo principal do presente projeto devemos referir a vontade em fornecer 

contributos à luz da História da Arte para o estudo dos sinos, procurando organizar 

leituras iconográficas e artísticas das peças, assim como do seu impacto nas vivencias das 

comunidades. Pretendemos igualmente chamar a atenção para este tipo de produção e 

toque manual deste instrumento, atualmente em risco de se perder, intentando registar o 

modo de fazer, os utensílios necessários e os diversos tipos de toques.  Ademais, e uma 

vez que os grandes estudos feitos sobre este assunto foram maioritariamente assentes nos 

proventos de escavações arqueológicas, procuraremos contribuir com novas informações 

sobre o panorama sineiro português do século XX, partindo para isso do estudo de fontes 

primárias e periódicas. 

No que concerne aos objetivos específicos, e tendo em conta o acervo da Fundição de 

Rio Tinto, procuramos com esta investigação identificar, organizar e inventariar o 

património móvel da fábrica, permitindo que este possa ser explorado por futuros 

investigadores. Por outro lado, almejamos igualmente a criação de conteúdos organizados 

e atualizados sobre a empresa, criando desse modo ferramentas que possam ser utilizadas 

na criação de um centro interpretativo/ espaço museológico conforme a família pretendia 

inicialmente ou, nessa impossibilidade, que potencie pelo menos o seu conhecimento e 



 

38 

divulgação concelhia. O último dos nossos objetivos específicos prende-se com o registo 

e sistematização dos tipos de toque manuais de sinos, que pretendemos registar e 

sistematizar, na medida do possível.  

No decorrer de toda a investigação deparamo-nos ainda com alguns 

constrangimentos, que entendemos ser importante referir. Para começar, devemos aludir 

à quantidade de documentos e utensílios que foram analisados. No total, estudamos 187 

carimbos com as mais diversas imagens, 131 utensílios de fundição e modelação 

propriamente ditos e 1896 documentos impressos e manuscritos, incluindo 

correspondência, publicidade, faturas, e todo um conjunto de documentos administrativos 

diversos. Esta coleção, apesar de extremamente interessante e informativa, é, contudo, 

rarefeita no sentido em que apresenta várias inconsistências temporais e uma natureza 

muito diversa. Dito isto, compreende-se que o nosso conhecimento da fábrica seja mais 

aprofundado em alguns anos e meses, em detrimento de outros. Por outro lado, e no que 

respeita especificamente aos carimbos, a disposição em que os encontramos não permitiu 

a sua datação ou a identificação da sua origem ou aplicação, embora o futuro cruzamento 

das informações recolhidas possa permitir essa tarefa.  

O facto da fundição estar encerrada levantou também algumas dificuldades, uma vez 

que obrigou à observação do processo de fabrico na Fundição de Braga. Nesse sentido, 

procuramos recuperar o máximo possível das especificidades produtivas de Rio Tinto 

recorrendo à memória dos proprietários e aos registos de L. Sebastian, em 2008. Também 

no que respeita à história da família e da própria empresa, e uma vez que tivemos que 

recorrer em boa parte à memória dos proprietários, foi precisa alguma cautela já que a 

memória humana é, por vezes, falível. Tomando isso em consideração, procuramos cruzar 

a informação oralmente transmitida com a presente nas fontes periódicas e nos 

documentos da fábrica.  

Numa outra dimensão temática, os tipos de toques e seus significados são 

relativamente desconhecidos para as gerações mais recentes. Esse facto torna difícil a 

localização e a chegada à fala com as pessoas que efetivamente têm essa memória. Como 

consequência dos sistemas de automatização do toque dos sinos, tudo leva a crer que 

tenha existido uma progressiva desvalorização e até uma certa desorganização no que 
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respeita aos livros de toques e às pautas das músicas a tocar nos carrilhões, ficando assim 

dificultado o seu registo.  

Por fim, não podemos deixar de referir a dificuldade e, por vezes, inacessibilidade de 

acesso a algumas torres sineiras, sendo normalmente evocado o seu estado de ruína, 

truncando a possibilidade de estudo sistemático dos seus sinos. Bem sabemos que não 

seria possível, com o tempo disponível, estudar todo o território nacional. Mas tivesse 

existido menos resistência e teríamos definido um perímetro por forma a tentar aferir 

informações sobre a localização dos sinos fundidos em Rio Tinto.  
 

e. Organização dos capítulos  
 

O presente trabalho encontra-se dividido em duas partes, sendo que o volume I, 

composto por seis capítulos, materializa uma reflexão teórica acerca dos objetos 

estudados e inclui o relatório de estágio propriamente dito, ao passo que o volume II, 

incluindo os apêndices e anexos, compila todo o trabalho realizado e seu respetivo 

tratamento ao longo deste percurso.  

Na estruturação dos assuntos tratados, procuramos uma organização que 

permitisse acompanhar, de modo sequencial, os momentos principais da “vida” de um 

sino partindo, sempre que possível, da realidade observada em Rio Tinto. Assim, no 

Capítulo 1 – A Fábrica de fundição de sinos de Rio Tinto começamos por explorar alguns 

aspetos gerais acerca da atividade sineira em Portugal, contextualizando historicamente 

o período de laboração da empresa. No ponto 1.1. A Família Costa traçamos a evolução 

desta arte familiar, apresentando as principais personalidades que a encabeçaram. No 1.2. 

Os proventos da fundição tentamos apresentar alguns dos destinos dos sinos fabricados 

em Rio Tinto, demonstrando de modo análogo as suas dinâmicas de negócio. De seguida, 

no ponto 1.3. O método de fundição contemporâneo – Fundição de sino de Rio Tinto 

procuramos explicar o modo de produção utilizado durante o período de laboração do 

nosso objeto de estudo, intentando evidenciar as principais especificidades produtivas do 

local. De modo a facilitar a redação e a tornar a leitura mais leve, subdividimos este ponto 

em quatro, apresentando no 2.2.1.  A matéria prima – o barro e a cera e expondo as suas 

principais propriedades e usos; no 2.2.2. O processo de moldação – o macho, o falso sino, 
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a capa e a asa discorrendo sobre as formas de modelação das diversas partes e respetivos 

tempos e modos de cozedura; no 2.2.3. A fundição – a cova, o forno e o vazamento 

listamos todas as etapas desta fase,  respetivas ameaças e cuidados a ter para os prevenir; 

e, por fim, apresentamos no 2.2.4. A desmontagem e acabamento o processo que revela 

finalmente o sino terminado, assim como os acabamentos a que pode ser sujeito e 

respetivas consequências. 

No Capítulo 2 – A fundição: técnica, utensílios e tipologias pretendemos 

demonstrar de que forma evoluíram as técnicas de fundição de sinos ao longo da história. 

Para isso, começamos por apresentar, no ponto 2.1. Os métodos tradicionais de fundição 

de sinos: Theophilus e De Diversis Artibus, século XII os processos descritos por 

Theophilus Lombardicus, um monge beneditino, que regista os processos medievais para 

a execução de um sino. No ponto 2.2. Os métodos tradicionais de fundição de sinos: 

Biringuccio e De la Pirotechnia, século XVI adotamos uma abordagem semelhante para 

uma fonte congénere, agora da autoria de um italiano, e fizemos o mesmo para o 

panorama nacional no 2.3. Os métodos tradicionais de fundição de sinos: M. de O. Pombo 

e C. Pombo e o Compendio de operações de geometria e das medidas e fabrica dos sinos, 

muito útil aos fundidores que os fundem, século XVII. Finalmente, terminamos o capítulo 

com uma análise diacrónica das três obras, evidenciando permanências e roturas entre 

elas e verificando o quanto destas práticas sobreviveu até aos dias de hoje. 

O Capítulo 3 – Aspetos Artísticos: formas, significados e evolução debruça-se, por 

sua vez, nos aspetos formais e iconográficos presentes nos sinos, demonstrando no ponto 

3.1. Morfologia e tipologia de sinos as diferentes formas, tamanhos e perfis que o sino 

pode adotar, clarificando as categorias que estes assumem devido a essas características. 

O ponto 3.2. Elementos Constituintes do Sino procura relevar os principais elementos 

gráficos representados nestas peças como as rendilhas, os cordões, as imagens, as 

legendas e os sinetes identificativos da autoria da obra. Assim, separamos um subcapítulo 

para cada um dos referidos assuntos por forma a tornar a leitura mais clara. No ponto 3.3. 

A relação com a Arquitetura tecemos algumas considerações sobre a colocação dos sinos 

no espaço, procurado evidenciar os usos e leituras que estes podem oferecer.   
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No Capítulo 4 – O tanger do sino: toques e significados são analisados os aspetos 

referentes ao toque e à sonoridade, principiando com o ponto 4.1. O bronze campanil 

onde se esclarecem as propriedades acústicas da matéria base ao fabrico dos sinos. No 

4.2. Formas de tocar o sino esclarecem-se os principais modos de acionamento destas 

peças, destrinçando as potencialidades do método manual e do eletrónico, e passando, de 

seguida e na medida do possível, ao registo sistemático, no ponto 4.3. Tipos de toque e 

utilizações, dos principais sinais emitidos pelos sinos, seus significados e utilizações. Para 

encerrar esta entrada, entendemos ainda pertinente a inclusão de um ponto 4.4. 

Carrilhões, onde se esclarecem conceitos, modos de tocar carrilhão e se apresentam os 

principais carrilhões musicais do país.    

Por sua vez, o Capítulo 5 – Os sinos e o tempo explora no ponto 5.1. O universo 

supersticioso e ritual – Fundição e Bênção os processos de preparação do sino para a sua 

execução. No ponto 5.2. Propriedades profiláticas, apotropaicas e esconjuratórias 

exploramos as capacidades protetoras que os sinos adquire após o seu batismo, 

dissecando as principais proteções oferecidas. Seguidamente, no ponto 5.3. O sino 

enquanto elemento de convocação e veículo de informação exploramos precisamente o 

papel que o sino adquiria na vida quotidiana das populações, terminado com o ponto 5.4. 

O imaginário coletivo onde exploramos o papel desempenhado pelos sinos em certo 

número de lendas e milagres.  

O Capítulo 6 – Relatório de Estágio encerra o volume I apresentando o projeto, 

as proposta, ações e conclusões derivadas do estágio curricular realizado. Nesse sentido, 

começamos por apresentar no ponto 6.1. O núcleo do turismo da Câmara Municipal de 

Gondomar a entidade de acolhimento, mencionando as suas principais linhas de ação e 

as valências que poderia representar para este projeto. Seguidamente, no ponto 6.2. 

Atividades Desenvolvidas apresentamos sumariamente o trabalho concretizado, 

explanando as respetivas opções metodológicas quando aplicável. Finalmente, no ponto 

6.3. Balanço expomos as nossas considerações face aos sucessos e insucessos registados 

no decorrer do estágio, intentando demonstrar as potencialidades da abordagem adotada. 

Optamos por remeter o Relatório de Estágio para o último capítulo porque de algum 

modo introduz o volume seguinte, esclarecendo todas as opções metodológicas adotadas 
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na inventariação dos objetos e tratamento da documentação da fundição, que representam 

quase na totalidade o II volume da presente investigação.  

No volume II, expomos os resultados do trabalho realizado, começando por 

mostrar, no Apêndice 1, uma planta simplificada que sistematiza a utilização dos espaços 

da fábrica, seguindo-se, no Apêndice 2 um Glossário que pretendemos que seja um 

instrumento operativo na leitura dos dois primeiros capítulos, explorando os conceitos e 

nomenclaturas utilizadas. Nos Apêndices 3 a 6 apresentamos as tabelas correspondentes 

ao tratamento efetuado da documentação da empresa e, de seguida, no Apêndice 7, a 

análise das tipologias dos documentos encontrados. No Apêndice 8 deixamos o 

mapeamento dos locais para onde conseguimos aferir o envio de sinos gondomarenses. 

No Apêndice 9 incluímos a totalidade das fichas de inventário realizadas, agrupadas 

tematicamente por Carimbos, Moldes de Asa, Moldes de Badalos e Utensílios e, de modo 

análogo, ao executado para a documentação. Também no que respeita aos objetos 

inventariados tivemos o cuidado de apresentar no Apêndice 10 a análise realizada, 

apresentando não só as tipologias de objetos identificados na Fundição de Rio Tinto, mas 

também algumas conclusões já afloradas. Finalmente, no Apêndice 11, incluímos o 

registo fotográfico por nós realizado que compreende um ponto dedicado a cada um dos 

seguintes temas: Fábrica de Sinos de Rio Tinto; Fábrica de Sinos de Braga; Carrilhão 

da Igreja Matriz de Rio Tinto; Carrilhão da Igreja de Arentim, Braga e Inventariação e 

Limpeza do Acervo da fundição.  

 Nos Anexos, começamos por reunir no Anexo 1 uma seleção de fotografias antigas 

da fundição de sinos de Rio Tinto e dos seus funcionários e deixamos nos Anexos 2 e 3 

alguns exemplares de anúncios publicitários e tabelas de preços dos serviços oferecidos 

pela fundição. No Anexo 4 disponibilizamos uma seleção de documentos que 

consideramos mais relevantes e pertinentes para a presente investigação e, por último, no 

Anexo 5, apresentamos alguns recortes de jornal localizados no espaço da fundição e que 

reportam a peças fundidas por ela.  
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Capítulo 1 - A Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto  
 

No início do século XX, Henrique da Silva Jerónimo 

estava a trabalhar na fundição Rocha e C.ª, na Rua do 

Heroísmo – Porto, juntamente o seu futuro cunhado, 

Laurentino Martins da Costa (Fig. 1). Tendo emigrado 

para o Brasil c. 1917, Henrique da Silva Jerónimo retorna 

a Portugal e funda a sua própria fábrica de sinos, em 

Alfena, transferindo-a para Ermesinde em 1923, com o 

nome A Nova Lusitânia de Ermezinde.38 Anos volvidos, 

em 1932, é a vez de Serafim da Silva Jerónimo, filho de 

Henrique da Silva Jerónimo, se estabelecer na Rua 

Alexandre Corvo, em Braga, adquirindo a Fundição de 

Sinos de Braga a José Gonçalves Coutinho.39 Ainda na 

década de 30, e também após retornar a Portugal depois de um período de emigração em 

Rio Grande – Brasil, Laurentino M. da Costa assume a Fundição A  Portuense, 

anteriormente designada Rocha e C.ª. Começamos, assim, por destacar o facto destas três 

fundições nacionais partilharem laços familiares.  

Das três, apenas a Fábrica de Fundição de Braga, pertencente à família Jerónimo, 

continua a laborar nos nossos dias. As instalações foram, no entanto, alvo de um 

significativo processo de industrialização durante os primeiros anos do século XXI. 

Encerrada em 2012, a Fábrica de Sinos de Rio Tinto conserva toda a sua aura artesanal, 

as suas paredes chamuscadas e o chão de terra batida sobre o qual repousam adormecidos 

os moldes dos sinos que nunca chegaram a ser terminados.  
 

 

 

                                                             
38 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. Trajectos da História. 
Coruche, Câmara Municipal de Coruche, p. 179. 
39 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal (...), p. 180 

Figura 1 - Laurentino 

Martins da Costa, 1957. 

Arquivo da Família Costa. 
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  1.1. A Família Costa  
 

Sabemos, então, que tudo terá começado com a 

fundação, em 1899, da Fundição de Sinos Luís 

Francisco Rocha e C.ª (Fig. 2), no Porto, referida 

como Portuense a partir de 1915.40 Com o 

falecimento do fundador, por volta de 1916, a 

fundição terá ficado a cargo da sua esposa41 até 

1919.42 Entre os anos de 192743 e 193544, os 

almanaques da cidade do Porto, importantes fontes 

periódicas que funcionavam com diretórios de 

serviços, listam a empresa como L. F. da Rocha, 

Suc., verificando-se alterações na gerência. No ano 

seguinte, as mesmas fontes suprimem quaisquer 

referências à fundição Portuense, surgindo pela 

primeira vez a menção a Laurentino Martins da Costa, com a sua Fábrica já instalada no 

Largo da Estação em Rio Tinto.45   

Pelas palavras de Albano Magalhães, ficamos a saber que a viúva de Luís F. Rocha, 

após a sua morte, terá cedido a sociedade a Laurentino Martins da Costa, antigo 

                                                             
40 Cf. COSTA, Américo (Ed. e prop.) – Almanak do Porto e seu Districto para o anno de 1915 (60.º anno 
de publicação). Antigo Almanaque de José Lourenço de Sousa e A. G. Vieira Paiva; Porto: Typhographia 
Artes e Lettras, p. 164. 
41 Cf. COSTA, Américo (Ed. e prop.) – Almanak do Porto e seu Districto para o anno de 1916 (61.º anno 
de publicação.) Antigo Almanaque de José Lourenço de Sousa e A. G. Vieira Paiva; Porto: Typhographia 
Artes e Lettras, p. 128 
42 Cf. LELO, Manuel Pinto de Sousa (Ed. e prop.) –  Anuário Comercial do Porto e seu distrito - 1919 
(15.º Ano de sua Publicação); Porto: Imprensa Moderna, p. 309.  
43 Cf. JUNIOR, Inácio dos Santos Vizeu (dir.) – Anuário Comercial do Porto e seu distrito - 1927 (II da 
2.ª Série de Publicação); Propriedade de Santos Vizeu, Irmãos; Porto, p. 309 
44 Cf. JUNIOR, Inácio dos Santos Vizeu (dir.) – Anuário Comercial do Porto, Gaia, Matosinhos e 
Restantes Concelhos - 1935 (X da II.ª Série de Publicação); Propriedade de Santos Vizeu, Irmãos; Porto, 
p. 506.  
45 Cf. JUNIOR, Inácio dos Santos Vizeu (dir.) – Anuário Comercial do Porto, Gaia, Matosinhos e 
Restantes Concelhos - 1936 (XI da II.ª Série de Publicação); Propriedade de Santos Vizeu, Irmãos; Porto, 
p. 875.  

Figura 2 - Sinete da Fundição de L. F. 

Rocha numa sineta de 1909 fundida 

para a Sé do Porto. Diana Felícia. 
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funcionário e homem da confiança 

do seu falecido marido.46 Esta 

informação permite induzir que, 

durante os anos de 1927 e 1935, terá 

já sido Laurentino a assumir a 

administração da empresa. O 

anúncio publicitário da Fundição de 

Sinos de Rio Tinto, publicado no 

Anuário Comercial do Porto de 

1938, onde se diz especificamente 

Antiga Portuense | Casa Fundada 

em 1899 | De Laurentino Martins da Costa | Sucessor de L. F, da Rocha, do Porto47 

corrobora igualmente a nossa teoria. Embora possamos afirmar, com base na referência 

citada, que a deslocação para Rio Tinto ocorreu na década de 30, a existência de um sino, 

datado de 1932 e pertencente à coleção da Fundição de Sinos de Braga, e em cujo sinete 

pode ler-se Fundição de Sinos de Rio Tinto L. M. da Costa Porto sugere que, em 1932, 

(ver Fig. 3) ela já teria acontecido.  

Antes de avançarmos, não podemos deixar de referir uma outra questão também 

levantada por Luís Sebastian, quando escreve: 
Esta deslocação dos Costa para Rio Tinto, ao contrário da memória atual da família, 

dificilmente terá levado a uma fundação ex-nihil, uma vez que encontramos notícia da 

existência de uma fundição local de um Alexandre António Lemos, falida em 1897 

(Viterbo, 1915:54).48 

Sousa Viterbo, por sua vez, justifica a afirmação com os dados presentes na edição 

de 26 de janeiro de 1897, de onde diz ter colhido a informação.49 Na referida edição pode 

ler-se, logo na primeira página, a seguinte notícia:   

                                                             
46 Cf. MAGALHÃES, Albano (1999) – Monografia de Rio Tinto - Apontamentos monográficos (...), vol. 
1, p. 209.  
47 Cf. JUNIOR, Inácio dos Santos Vizeu (dir.) – Anuário Comercial do Porto, Gaia, Matosinhos e 
Restantes Concelhos - 1938 (XIII da II.ª Série de Publicação); Propriedade de Santos Vizeu, Irmãos; Porto, 
p. 881.  
48 SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal (...), p. 211, nota 4.  
49 Cf. SOUSA VITERBO, Francisco Marques de Sousa (1915) – Artes e indústrias metálicas em Portugal: 
Sinos e Sineiros in “O Instituto: Revista Científica e Literária”, Vol. 62; N.º 4 – 1915 Abril; Coimbra: 

Figura 3 - Sinete de um sino datado de 1932, Coleção 

da Família Jerónimo, Fundição de Sinos de Braga, 

[prova digital a cores], 05.2019, Diana Felícia. 
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Fallencias – Em sessão de hontem, o tribunal comercial portuense declarou em estado 

de quebra os negociantes d’esta praça Alexandre António de Lemos e Joaquim Monteiro, 

este como representante da firma Joaquim Monteiro & C.ª, estabelecidos: o 1.º com uma 

fábrica de sinos em Rio Tinto, e o 2.º com o negócio de vinhos em Vila Nova de Gaia.50 

Efetivamente, existem registos de uma fundição de sinos com fábrica em Rio 

Tinto, propriedade de um Alexandre António Leão (e não Lemos, que assumimos como 

um lapso tipográfico), a partir de 1893, mantendo-se esta referência até 1897. Esta 

informação vai de encontro ao escrito por Sousa Viterbo em 1915, com exceção do nome 

do seu proprietário. No entanto, em 1910, os almanaques voltam a mencionar a fundição 

de Alexandre António Leão, agora juntamente com os seus Filhos, informação que se 

mantém inalterada até 1917 quando deixa definitivamente de ser referida nestas fontes. 

Uma visita realizada à Fábrica de Fundição de Sinos de Braga revelou ainda a existência 

de um sino datado de 1906 e fundido por Leão e Filhos, Fábrica de Rio Tinto, o que 

confirma que, nesta data, a empresa se mantinha em laboração.  

Por outro lado, não conseguimos deixar de levantar a hipótese destas fundições terem 

partilhado algum tipo de relação, nomeadamente 

no que diz respeito às suas instalações. Embora em 

momento nenhum seja referido o n.º de polícia da 

fábrica de Alexandre António Leão, em Rio Tinto, 

consideramos que uma das suas possíveis 

localizações seria o Largo da Estação dos 

Caminhos de Ferro desta freguesia, onde 

funcionou posteriormente a Fundição de 

Laurentino Martins da Costa. Acreditamos nesta 

hipótese por ser prática, à época, adquirirem-se os 

negócios completos, juntamente com os seus 

recheios, tal como sabemos ter ocorrido com a 

aquisição d’A Nova Lusitânia por Serafim 

                                                             
Imprensa da Universidade, p. 209.  
50 S./a. (1897) Fallencias – O Primeiro de Janeiro, 29.º Ano - 1897, n.º 22 – Terça-ferira, 26 de janeiro, 1.º 
fl.  

Figura 4 - Sinete da Fundição de António 

Alexandre de Leão, Coleção de Carimbos 

da Fundição de Sinos de Rio Tinto, N.º 

Inventário: FSRT.C.128; [prova digital a 

cores], 05.2019, Diana Felícia. 
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Jerónimo. A nossa conjetura é suportada não só pela suposta partilha de instalações, mas 

também pela existência de um sinete com a inscrição Fundição António Alexandre de 

Leão - Porto, patente no acervo pertencente à Fundição de Rio Tinto51 (Fig. 4).  

Consideramos ainda que o contacto entre ambos os proprietários teria sido facilmente 

estabelecido devido ao facto de ambos terem estado, em anos diferentes, instalados na 

Rua do Heroísmo: Alexandre António Leão no n.º 14252 - onde tinha o seu armazém - e 

L.F. Rocha, onde trabalhava L.M. da Costa, no n.º 158-164.53 Esta hipótese poderia ajudar 

a justificar a transferência para Rio Tinto da fábrica portuense. 

Volvidos alguns anos, regista-se nova alteração das 

instalações da fábrica de L. M. Costa. Apesar de tanto 

Albano Magalhães54 como Luís Sebastian55 apontarem o 

ano de 1947 para o acontecimento, a verdade é que os 

anuários comerciais assinalam a mudança apenas no ano 

de 195656, estabelecendo-se a fábrica na Rua Dr. 

Guilherme Cirne, n.º 108, a sua atual morada. Entre 1947 

e 1955, e embora não estivessem disponíveis para 

consulta exemplares relativos aos anos de 1950 e 1951, 

são recorrentes os anúncios da fundição que a colocam 

ainda no Largo da Estação do Caminho de Ferro.57 A 

                                                             
51 Cf. FSRT.C.128 – Carimbo com sinete de Alexandre António Leão, Apêndice 9 – Fichas de Inventário 
de Carimbos e Utensílios da Fundição.  
52 Cf. SILVA, J.J. Vieira da (ed.) – Almanak do Porto e seu Districto para o anno de 1897 (42.º anno de 
publicação). J. J. Vieira da Silva - Sucessor de A. G. Vieira Paiva; Porto: A. G. Vieira Paiva – Editor, p. 
450.  
53 Cf. SILVA, J.J. Vieira da (ed.) - Almanak do Porto e seu Districto para o anno de 1900 (45.º anno de 
publicação). J. J. Vieira da Silva - Sucessor de A. G. Vieira Paiva; Porto: A. G. Vieira Paiva – Editor, p.233. 
54 Cf. MAGALHÃES, Albano (1999) – Monografia de Rio Tinto - Apontamentos monográficos. (...), vol. 
1, p. 209.  
55 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 179.  
56Cf. OSÓRIO, M. (dir.) – Indicador Comercial e Industrial da Cidade do Porto 1956; (Ed.) Eduardo 
Pinheiro Torres, p. 1008 
57 Cf. OSÓRIO, M. (dir.) – Indicador Comercial e Industrial da Cidade do Porto 1947-48; (Ed.) Eduardo 
Pinheiro Torres, p. 898; Cf. OSÓRIO, M. (dir.) – Indicador Comercial e (...) 1949, p. 790; Cf. OSÓRIO, 
M. (dir.) – Indicador Comercial e (...) 1952,p.898; Cf. OSÓRIO, M. (dir.) – Indicador Comercial e (...) 
1953,p. 898; Cf. OSÓRIO, M. (dir.) – Indicador Comercial e (...) 1954,p.898; Cf. OSÓRIO, M. (dir.) – 
Indicador Comercial e (...) 1955,p. 957; 

Figura 5 - Henrique Marques da 

Costa com a sua esposa, Ana 

Dias Vieira. Arquivo da Família 

Costa. 
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correspondência por nós estudada também confirma esta deslocação na década de 50.   

A 20 de agosto de 1958, Henrique Marques da Costa (Fig. 5), filho de Laurentino 

Martins da Costa, endereça uma carta a seus pais, propondo-lhes tomar conta do negócio 

da família e assegurando-lhes que as suas necessidades doravante seriam garantidas.58 

Sabemos que a proposta foi bem recebida por seus pais e 

irmãs, Albertina Martins de Assunção e Maria Custódia 

Marques da Costa.  Numa carta datada de 1961, indica-se que 

a escritura foi assinada por volta de 1959.59  

Laurentino Martins da Costa faleceu no dia 03 de 

janeiro de 1962, poucos anos após o seu filho assumir a 

gerência da fundição. Henrique Marques da Costa, por sua 

vez, sofre um trágico acidente a 28 de novembro de 1970, que 

lhe custou a vida, levando a que Ana Dias Vieira (Fig. 5), sua 

esposa, assumisse o negócio, juntamente com os filhos 

Alberto Costa e Ângela Maria Costa (Fig. 6), à época 

menores. A situação administrativa da empresa manteve-se 

desta forma até ao falecimento de Ana Dias Vieira, no de dia 

12 de fevereiro de 2011.  

A firma continuaria em laboração por pouco tempo, encerrando em 2012. Após 

algumas dificuldades, Ana Zaida adquire o imóvel e o que subsistia do seu recheio em 

2013. Apesar de inicialmente existir um manifesto interesse em transformar a fábrica num 

espaço museológico, a verdade é que até à data em que escrevemos ainda não se 

verificaram avanços significativos nesse sentido.  
 

 

 

                                                             
58 Cf. Figura 9 a.; 9 b. e 9 c. – Declaração que faz Henrique M. Costa a sus pais, 1957, [Fl.1] Acervo da 
Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto, Anexo 4 – Documentos da Fundição.  
59 Cf. COSTA, Henrique Marques da [Carta] – 1961 Mai. 05 - Almada [a] Manuel Francisco Cousinha & 
Filhos [Impresso]. 1961. 1 fl. Acessível na Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto, Apêndice 4 – Tabela 
de Recolha e Inventariação de Correspondência, 1957-1970.  
 

Figura 6 - Ângela Maria 

Costa com o seu irmão, 

Alberto Costa. Arquivo da 

Família Costa. 
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1.2. As encomendas e os proventos da fundição 
 

A história de um sino começa com as primeiras impressões e/ou correspondência 

trocadas com o comitente da obra. Este escolhia não só a nota ou notas musicais dos sinos 

que encomendava (podendo nesses casos ser enviado um lamiré para afinação do sino60), 

mas também o seu método de afinação e as representações iconográficas, legendas e 

motivos decorativos neles contidas. A questão iconográfica e gráfica será abordada em 

capítulo próprio, no ponto 3.2. Iconografia e Invocações. Para a obtenção das afinações 

desejadas, importa por agora referir que existia uma direta correlação entre o peso e o 

diâmetro da boca do sino.61  

O preço do sino era então tabelado com base no seu peso, sendo calculado por kg, 

conforme podemos observar nas diversas Tabela de Preços de Sinetas e Sinos Novos que 

incluímos no Anexo 3 – Tabelas de Preços.  Sabemos, pela documentação da empresa, 

que a competição era feroz entre os mestres sineiros nacionais. Contudo, encontrámos um 

Contrato de Tabelamento de Preços entre os Fundidores de Sinos de Rio Tinto62 , datado 

de 15 de Novembro de 1936, onde os signatários Henrique da Silva Jerónimo, Laurentino 

Martins da Costa e Serafim da Silva Jerónimo se comprometem a praticar os preços 

designados numa tabela anexa (que lamentavelmente não chegou até nós), estando essa 

possibilidade aberta a todos os fundidores de Portugal. Apesar do contrato estar assinado 

pelos suprarreferidos, sabemos que no decorrer de toda a década de 50 o documento já 

não se encontrava em vigor, existindo vários relatos de diferentes preços praticados por 

Serafim Jerónimo e Henrique Costa. 

O sistema de afinação, como dissemos, era determinado pelo cliente, embora o 

sineiro tivesse abertura para fazer sugestões, e estava em estreita correlação a propagação 

acústica do seu som. Pelas palavras do Padre José António Rosa, transcritas por Luís 

Sebastian no seu trabalho, conseguimos compreender que:  

                                                             
60 Cf. COUSINHA, Manuel Francisco [Carta] – 1962 Set. 27 - Rio Tinto [a] Henrique Marques da Costa 
[Impresso]. 1962. 1 fl. Acessível na Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto, Apêndice 4 – Tabela de 
Recolha e Inventariação de Correspondência, 1957-1970.  
61 A este assunto retomaremos no Capítulo 4. 
62 Cf. Figura 1 – Contrato de Tabelamento de Preços entre os Fundidores de Sinos de Portugal, 1936, 
Acervo da Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto, Anexo 4 – Documentos da Fundição.  
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Os sinos podem ser fundidos segundo o sistema antigo ou segundo o afinado. O sistema 

antigo, de som mais agudo, deve ser preferido quando haja necessidade de ouvir-se o 

sino a grande distância, ou quando o acidentado do terreno quebre ou abafe o som. O 

sistema afinado, de som mais doce e harmonioso, deve ser preferido para as povoações 

em que as habitações se agrupam num limitado raio.63 

Esta diferença é observável no resultado final, conforme nos explicou a S.ª D.ª 

Ângela Carneiro, filha de Henrique Marques da Costa, uma vez que, no sistema antigo, o 

sino tem um perfil mais alongado e esguio, ao passo que, no sistema afinado ou dito 

moderno, o sino apresenta um perfil mais abaulado e amplo. A informação é corroborada 

por uma folha de faturas da fundição, que apresenta no cabeçalho publicidade à fábrica 

gondomarense, verificando-se a imagem representada na Fig. 7., onde são apresentados, 

lado a lado, dois sinos com os referidos sistemas de afinação, sendo possível observar a 

sua diferença.  

Henrique fazia frequentemente 

estas propostas aos seus clientes, 

aconselhando o sistema de afinação 

com base nas necessidades do 

comprador. Por outro lado, a 

correspondência analisada permite 

igualmente compreender que em caso 

de potencial venda de um carrilhão, o 

jovem sineiro demonstrava ainda a 

capacidade de sugestão das diversas 

afinações possíveis, oferecendo 

possibilidades de escolha informadas 

aos seus fregueses.64 

Decididas as características do sino ou sinos desejados, o cliente e o sineiro 

assinavam um contrato que estabelecia as bases do negócio. Não nos estenderemos sobre 

                                                             
63 ROSA, José António Pinheiro e (1947) – Vozes de bronze, os sinos das torres do Algarve, Faro, Junta 
de Província do Algarve, p. 28 Apud. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em 
Portugal. (...), p. 82. 
64 Cf. Apêndice 4 – Tabela de Recolha e Inventariação de Correspondência da Fundição, 1957-1970. 

Figura 7 - Folha de Fatura da Fundição de Sinos de Rio 

Tinto com publicidade no cabeçalho [Excerto], Década 

de 50, Acervo da Fábrica de Fundição de Sinos de Rio 

Tinto. 



 

51 

este assunto, sob pena de nos tornarmos repetitivos, mas não podemos deixar de referir o 

caso particular do contrato respeitante à fundição de um sino para Celeirós (Fig. 8), 

trabalho de especial orgulho para a família Costa. O 

documento, celebrado entre a Comissão de aquisição 

do sino da freguesia de Celeirós e Laurentino Martins 

da Costa, estabelece o valor da obra em 8.553$30 - 

incluindo a refundição de um sino, o conserto dos 

seus acessórios e transporte do velho - pago em duas 

partes (a 1.ª aquando da entrega do sino e a 2.ª em 

data designada) e vincula Laurentino Martins da 

Costa à garantia65 vitalícia da peça, comprometendo-

se este último a fundi-la nova e gratuitamente caso 

quebrasse por deficiência de fundição ou fabrico. 

Também digno de referência é o facto deste contrato 

incluir as condições a garantir para a montagem do 

referido sino na torre, que devia ser assegurada por 2 

homens enviados por Laurentino, sendo o seu 

transporte e o da mercadoria, a disponibilização das ferramentas, o alojamento e a 

alimentação assegurados pela Comissão. Esta última comprometia-se ainda a asseverar 

alguns homens para içar o sino até ao topo da torre, assim como as demais condições 

necessárias à suspensão do mesmo.66  

Os contratos podiam ser menos ou mais detalhados, como foi o caso do acordo 

realizado para a fundição de quatro sinos, que formam um conjunto harmonioso, de 

sistema antigo entre o mesmo fundidor de sinos e o Pároco de Vimeiro de Alcobaça. No 

documento especificam-se os preços estabelecidos para cada um dos elementos 

encomendados, o peso total das peças e a solução de pagamento que, no caso, é a 3 anos, 

                                                             
65 Relativamente a este assunto, sabemos que Henrique Marques da Costa oferecia uma garantia de 5 ou 10 
anos, comprometendo-se a refundir gratuitamente o sino em caso de quebra por defeito de fundição ou 
fabrico. A atribuição dos 5 ou dos 10 anos não parece estar relacionada com o peso do sino nem com uma 
época específica, levando-nos a crer que era decidida mediante o cliente e a situação em concreto.  
66 Cf. Figura 5 a. e 5b. – Contrato de Entrega de um sino novo, encomendado pela Comissão de aquisição 
do sino da freguesia de Celeirós, concelho de Sabrosa e Laurentino Martins da Costa, proprietário da 
Fundição de Sinos de Rio Tinto, 1953, Anexo 4 – Documentos da Fundição.  

Figura 8 - Sino da Igreja de Celeirós. 

Arquivo da família Costa. 
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incluindo, uma das tranches, o sino velho como retoma.67 O teor destes contratos permite, 

no nosso entender, relacionar o universo sineiro contemporâneo com o medieval. 

Theophilus referia já, no século XII, as dificuldades de prover as condições necessárias à 

fundição ou refundição de um sino, afirmação que fica de melhor forma esclarecida se 

admitirmos que teriam que igualar as circunstâncias garantidas aos trabalhadores que 

montaram o sino de Celeirós. Queremos com isto dizer que, os comitentes teriam que 

assegurar não só a matéria prima necessária, mas também o alojamento e a alimentação, 

entre outros fatores, aos trabalhadores que recebiam. Se assumirmos que os sinos 

demoravam vinte e três dias e vinte e três noites a fundir, percebemos que deveria ser 

efetivamente difícil de suportar a despesa68.  

Numa folha de fatura da Fábrica de Sinos de Rio Tinto, da qual apresentamos um 

excerto na página anterior, pode ler-se no cabeçalho:  
Foram construídos nesta casa desde 1946 os carrilhões de: - Penha – Guimarães 19 

sinos com o peso de 4.155 kgs. – Rio Tinto 17 sinos com o peso de 3.655 kgs. – Paranhos 

– Porto 10 sinos com o peso de 1.290 kgs. – E os sinos monumentais de: Castelo de 

Palmela69 com o peso de 1.200 kgs. – Sé da Guarda 2 sinos com o peso de 1.727 kgs. -

Para Bissau Guiné 2 sinos com o peso de 1.365 kgs. e muitos outros anteriores e 

posteriores a 1946, espalhados por todo o continente, Colónias e Brasil.70 

Incluímos esta passagem por considerarmos ser representativa dos sinos de que 

mais se orgulhavam os proprietários da fundição, estando indicados na publicidade por 

eles distribuída.71 No entanto, o levantamento documental da empresa que inventariamos 

permite localizar muitas outras peças, dispersas um pouco por todo o Portugal continental, 

                                                             
67 Cf. Figura 6 a. e 6 b. – Acordo entre o Senhor Laurentino Martins da Costa e o Pároco de Vimeiro de 
Alcobaça para o fornecimento de quatro sinos para esta igreja paroquial, e respetivos acessórios, em 
duplicado, assinado por ambos, nas condições abaixo indicadas, 1954, Anexo 4 – Documentos da 
Fundição.  
68 Cf. Anexo 1.1. Fotografias Antigas - Fotografia 2 – Recordação dos Operários da Fundição de Sinos 
de Rio Tinto, com viva satisfação, após o fabrico dos carrilhões de Rio Tinto e Penha de Guimarães. = 
Original, Henrique – 1947 [escrito no verso], 
69 Cf. Anexo 1.2. O sino do Castelo de Palmela. 
70 Cf. Figura 1 – Série Completa de Sinetas que forneço, escrita em Folha de Fatura com publicidade no 
cabeçalho, Década de 50 [aprox.], Acervo da Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto, Anexo 3 – 
Tabelas de Preços.  
71 Cf. Figura 5 – Publicidade da Fundição de Sinos de Rio Tinto, s./d., Acervo da Fundição de 
Sinos de Rio Tinto, Anexo 2 – Publicidade da Fundição e Figura 1 – Série Completa de Sinetas que 
forneço, escrita em Folha de Fatura com publicidade no cabeçalho, Década de 50 [aprox.], Acervo da 
Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto, Anexo 3 – Tabelas de Preços. 
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insular e ultramarino, executadas em Rio Tinto. No sentido de melhor esclarecer sobre 

esta questão, apresentamos em Apêndice o mapa resultante das fontes recolhidas no 

decurso da nossa investigação.72 

Verificando-se uma tendência para as encomendas de sinos individuais e sinetas, 

facilmente observável pela informação compilada no livro de Fregueses da Casa73, que 

regista as saídas de mercadoria entre 1942 e 1947, existem encomendas pontuais em 

maior número e apenas três registos de venda de carrilhões, designadamente o da Capela 

do Sagrado Coração de Jesus em Lisboa, com oito sinos, datado de 194674, e os já 

referidos carrilhões das Igrejas de 

Paranhos no Porto, também do mesmo 

ano75, e o de Rio Tinto, fundido em 

194776. Designado livro é ainda mais 

interessante pela inclusão da afinação 

completa de cada um destes carrilhões 

e do seu respetivo peso e preço. A 

referida tendência altera-se a partir de 

maio de 196177, durante a gerência de 

Henrique Marques da Costa, quando 

este propõe uma parceria de negócio a 

Manuel Francisco Cousinha, 

proprietário de uma Fábrica de 

Relógios Monumentais em Almada. A 

                                                             
72 Cf. Apêndice 8 – Mapeamento de Locais para onde foram vendidos sinos.  
73 Cf., Apêndice 3 – Tabela de Recolha do Livro Fregueses da Casa, 1943 -1947. 
74 Cf. Figura 2 – Página do Livro Fregueses da Casa, 1942-1947, respeitante ao registo de saída do 
carrilhão da Capela do S. Coração de Jesus em Lisboa, 1946, Acervo da Fábrica de Fundição de Sinos de 
Rio Tinto, Anexo 4 – Documentos da Fundição.  
75 Cf. Figura 3 – Página do Livro Fregueses da Casa, 1942-1947, respeitante ao registo de saída do 
carrilhão da Igreja de Paranhos no Porto, 1946, Acervo da Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto, 
Anexo 4 – Documentos da Fundição. 
76 Cf. Figura 4 – Página do Livro Fregueses da Casa, 1942-1947, respeitante ao registo de saída do 
carrilhão da Igreja de Rio Tinto, em Gondomar, 1946, Acervo da Fábrica de Fundição de Sinos de Rio 
Tinto, Anexo 4 – Documentos da Fundição. A este assunto retomaremos no Capítulo 4.  
77 Cf. COSTA, Henrique Marques da [Carta] – 1961 Mai. 05 - Almada [a] Manuel Francisco Cousinha & 
Filhos [Impresso]. 1961. 1 fl. Acessível na Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto, Apêndice 4 – Tabela 
de Recolha e Inventariação de Correspondência, 1957-1970. 

Figura 9 - Carimbo com imagem de Nossa Senhora da 

Conceição e Cruz de Santiago, FSRT.C.136 e a 

respetiva aplicação no sino de 1946, fundido por Rio 

Tinto para o Castelo de Palmela. Diana Felícia 

(Carimbo) e Dr.ª Isabel Fernandes - GESoS (Sino). 
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parceria foi profícua e, enquanto durou, foram vários os carrilhões e conjuntos de sinos 

fundidos por Rio Tinto destinados à instalação de relógios mecânicos da empresa 

almadense.  

O orgulho da Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto na sua produção é ainda 

observável pela presença de três recortes de jornal nos quais se relatam novamente as 

fundições do sino do castelo de Palmela (Fig. 9), encomendado pela Direção Geral dos 

Monumentos Nacionais78, e dos carrilhões de Paranhos79 e Rio Tinto80. Comum a estas 

notícias é a menção à exposição dos referidos sinos nos espaços da fundição, aberta à 

contemplação do público. Para além disso, os recortes de imprensa sublinham, ainda, a 

afinação e examinação dos instrumentos por parte de eminentes músicos81.  A qualidade 

dos instrumentos ficava comprovada pelos concertos organizados e pelas demonstrações 

de música que procuravam testar a sonoridade das peças. Estas fontes permitem 

compreender a dimensão e impacto que as produções sineiras e suas subsequentes 

demonstrações tinham na população, que aguardavam com entusiasmo a chegada dos 

novos sinos.82  

 

1.3. Método contemporâneo de fundição – Fundição de Sinos de Rio Tinto 
 

Por oferecer facilidade de leitura e também por critérios científicos e pedagógicos, 

entendemos que a elaboração de um glossário de termos poderia constituir um contributo 

importante para a presente investigação. Os termos contemplados no mesmo estarão 

                                                             
78 Cf. Figura 1 – Recorte d’O Comércio do Porto - Um trabalho notável, referente à Fundição do sino 
para o Castelo de Palmela, 1946, Acervo da Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto, Anexo 5 – 
Recortes de Jornal.  
79 Cf. Figura 2 – Recorte de Jornal não identificado – Sinos, referente à fundição do carrilhão para a 
Igreja de Paranhos no Porto, 1946, Acervo da Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto, Anexo 5 – 
Recortes de Jornal.  
80 Cf. Figura 3 – Recorte de Jornal não identificado – Sinos, referente à fundição do carrilhão para a 
Igreja de Paranhos no Porto, 1946, Acervo da Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto, Anexo 5 – 
Recortes de Jornal.  
81 Cf. Figura 2 – Recorte de Jornal não identificado – Sinos, referente à fundição do carrilhão para a 
Igreja de Paranhos no Porto, 1946, Acervo da Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto, Anexo 5 – 
Recortes de Jornal. 
82 Cf. Figura 8 a. – Especificações das legendas e imagens a incluir no sino da paróquia de Godim, Peso 
da Régua, 1958, [Fl.1] Acervo da Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto, Anexo 4 – Documentos da 
Fábrica.  
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escritos, doravante, em itálico* permitindo assim a sua identificação e posterior consulta 

no Glossário.83 Uma vez que o nosso objeto de estudo é a Fundição de Sinos de Rio Tinto, 

procuramos aqui destacar as especificidades da produção gondomarense, comparando-as 

às ainda hoje praticadas em Braga. Por esse motivo, as variações regionais de 

nomenclaturas existentes foram exploradas no referido glossário e as respetivas 

diferenças incluídas.  

 
1.3.1. As matérias primas – o barro e a cera 

 

O processo completo de fundição de um sino demorava vinte e três dias e vinte e 

três noites. Na moldagem dos diversos componentes necessários à feitura de um sino são 

empregues, maioritariamente, o barro e a cera. Na zona da parede oeste da fundição84, o 

barro* ou argila* era normalmente misturado com saibro, de modo a aumentar a sua 

plasticidade.85 Em Braga, era frequente a adição de palha à argila, prática que veio 

substituir a anterior, que consistia na utilização de excrementos de cavalo destinados a 

aumentar as propriedades plásticas da amálgama final.86 

Esta mistura era então trabalhada em pequenos tanques ou tinas87 e com auxílio 

de pisões. Constituída por 3 partes de saibro grosso e 1 de argila, esta era a matéria 

empregue em quase todas as etapas do processo de moldação, para além da denominada 

lisa*, composta pelas mesmas quantidades de saibro fino às quais se acrescentavam claras 

de ovos. Assim, e durante toda a moldação, a plasticidade do barro era controlada apenas 

pela adição de água à mistura.88  

A cera* (embora nos últimos anos fosse já utilizada na sua forma industrial) era 

empregue também em diversos momentos da moldação e veio substituir o sebo, matéria 

tradicionalmente utilizada. A necessidade de reavaliação do uso do sebo prendeu-se 

                                                             
83 Cf. Apêndice 2 – Glossário de Termos. 
84 Cf. 1.1. Piso 0, Apêndice 1 – Representação Esquemática dos Espaços da Fundição de Sinos de Rio 
Tinto. 
85 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 182-183. 
86 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 184. 
87 Cf.  n.º 1. e 2. – 1.1. Piso 0, Apêndice 1 – Representação Esquemática dos Espaços da Fundição de 
Sinos de Rio Tinto. 
88 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 184. 
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maioritariamente com a sua difícil acessibilidade, inconveniência de armazenamento e 

conservação. Por outro lado, nos meses mais quentes constituía um entrave ao sucesso de 

algumas operações, uma vez que a alteração das suas propriedades físicas quando sujeitas 

ao calor obrigava a que os processos decorativos do sino fossem apenas executados nos 

momentos mais frescos do dia.89  

 

1.3.2. O processo de moldação – o macho, o falso sino, a capa e a asa; o caso das sinetas. 

 

a. O macho 

 

Todas as etapas do processo de 

modelação eram realizadas no Fosso 

de Moldação.90 Para a elaboração do 

macho* era primeiramente necessária 

a montagem do torno vertical (Fig. 

10) onde se instalava a cércea*. Este 

utensílio era selecionado com base na 

medida do sino que se pretendia 

fundir, existindo diversos exemplares 

na Fundição91 marcados com os 

respetivos pesos, que eram levados e 

instalados no fosso para se iniciar o 

trabalho.  

A coluna* era cravada no chão, fixando-se sobre esta a cruzeta*, que tinha ao centro 

um encaixe onde se inseria, por sua vez, o extremo inferior do eixo*. A extremidade 

superior deste último, de secção circular, era colocada no mancal* permitindo assim o 

                                                             
89 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 186-187 
90 Cf.  n.º 4. – 1.1. Piso 0, Apêndice 1 – Representação Esquemática dos Espaços da Fundição de Sinos 
de Rio Tinto. 
91 Cf.  n.º 16. – 1.2. Piso 1, Apêndice 1 – Representação Esquemática dos Espaços da Fundição de Sinos 
de Rio Tinto. 

Figura 10 - Torno de moldação vertical com os seus 

diversos componentes, DIDEROT & D'ALAMBERT: 

1772: Pl. II. 
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movimento de rotação da cércea* sobre o eixo 

da coluna*. A cércea* apresentava os perfis 

exatos do sino que se pretendia fundir – interno 

e externo - recortados em chapas metálicas. 

Desta forma garantia-se que, através da sua 

rotação, ocorria a subtração do barro em excesso 

no molde, adaptando-o à forma final desejada. 

Este processo era repetido para a execução do 

falso sino* e da capa*.92 

No solo construía-se uma grelha* circular, 

que ocupava o espaço deixado entre a cércea* e 

o chão, definindo a zona de combustão que permitiria a secagem interior do molde. 

Construída através de tijolos maciços e retos e pouco espaçados entre si, a grelha* era 

assente no solo por meio de barro e deixavam-se propositadamente aberturas (no caso dos 

sinos mais reduzidos não deveriam ultrapassar as dois e no caso dos sinos maiores podiam 

chegar a doze) para permitir a introdução da lenha no interior da peça em moldação.93  

Disposto o torno no seu lugar, era possível iniciar a execução do primeiro dos três 

moldes necessários à produção de um sino – o macho* (Fig. 11). Definindo o formato 

interior do instrumento a fundir, o macho* era o molde mais pesado e volumoso, sendo 

necessário o seu devido reforço. Sobre a grelha* que referimos principiava-se a 

construção da mó* recorrendo aos ladrilhos* semicirculares, previamente humedecidos 

e fixados com barro. Este processo era executado através da disposição de fileiras 

sucessivas destes ladrilhos*, variando o seu número mediante a necessidade de afunilar 

ou alargar o molde* ou do tamanho do sino a fundir.94 

A disposição dos ladrilhos* era feita também mediante a orientação da cércea*, 

precavendo a colocação da malha de arame* e de uma espessa camada de barro*, que 

seriam dispostas sobre o macho de seguida. Construída a mó*, a altura do macho* era 

levantada pela disposição de aduelas*, também elas hidratadas e coladas com barro, 

                                                             
92 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 187-188.  
93 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 188.  
94 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 188.  

Figura 11 – Representação do macho, 

DIDEROT & D'ALAMBERT: 1772: Pl. 

III. 
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seguindo sempre a guia apresentada pelo perfil da cércea*. Apesar de não ser este o caso 

em todas as fundições, que utilizavam diferentes espessuras de aduelas* e ladrilhos*, Rio 

Tinto utilizava aduelas* com 25mm de espessura para qualquer trabalho que fosse 

necessário realizar, independentemente do tamanho do molde a construir.95 Estes 

elementos estavam dispostos em prateleiras na parede norte da Fundição, juntamente com 

moldes de asas, facilitando assim o seu acesso e transporte até ao fosso de moldação 

durante a execução do macho.96       

De modo a encerrar a forma elaborada, era disposto na abertura superior o prato*, 

um elemento discoide em barro cru, seco ao ar, que era posteriormente cortado em duas 

ou quatro partes, como ocorria em Rio Tinto, para ser fixado ao macho* com recurso a 

cintas de arame e receber ao centro a cruzeta*, elemento de sustentação para a construção 

dos moldes* seguintes. Por forma a conferir resistência à estrutura, era necessária a 

secagem do prato*, procedendo-se, para isso, à combustão de lenha sobre este.97 Todas 

estas fases de secagem e cozedura dos moldes seriam realizadas na mesma zona onde as 

peças tinham sido modeladas.98 

Concluída essa etapa, era então disposta a malha de arame* sobre o macho* 

garantindo que este não sofria danos durante a cozedura. A malha* era posteriormente 

coberta por nova camada de barro, uma vez mais uniformizada por ação da cércea*. Após 

isso, a cércea* era retirada para se iniciar o primeiro momento de secagem do macho* 

através da combustão de lenha no interior da grelha*, como tínhamos referido. Pela 

secagem e consequente evaporação da água, a camada externa de barro retrair-se-ia e era 

necessário humedecê-la antes de aplicar uma camada de barro sucessiva.  

A fase de conclusão deste elemento consistia no seu acabamento, processo 

reconhecido como afinação do macho*. Uma vez que este correspondia ao perfil interno 

do sino, era necessário garantir que o seu resultado final fosse o mais plano possível. Para 

a execução dessa tarefa era utilizado o mesmo barro que tinha sido empregue na 

                                                             
95 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 188. 
96 Cf.  n.º 3. – 1.1. Piso 0, Apêndice 1 – Representação Esquemática dos Espaços da Fundição de Sinos 
de Rio Tinto. 
97 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 189.  
98 Cf.  n.º 4. – 1.1. Piso 0, Apêndice 1 – Representação Esquemática dos Espaços da Fundição de Sinos 
de Rio Tinto. 
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construção do molde propriamente dito, ao qual se acrescentava uma maior quantidade 

de água permitindo a sua acumulação em camadas sobre o macho* já terminado e 

conferindo-lhe um aspeto quase polido. À semelhança do que referimos anteriormente, 

sempre que fosse necessário justapor novas camadas de barro era imperativo aguardar 

que as anteriores secassem antes de acrescentar as seguintes. Por último, era necessário 

deixar arrefecer.99 

 

b. O falso sino ou camisa 

 

Correspondendo, por sua vez, à forma exata do sino a fundir, era sobre a superfície 

do falso sino* que se dispunham os elementos decorativos, iconográficos e inscrições. No 

final do processo, e terminadas as três partes, o falso sino* era destruído, resultando dessa 

ação um vazio no interior do molde* que seria depois preenchido pelo bronze, dando 

assim origem ao sino final.100 

 Para a produção do falso sino*, a cércea* era novamente montada, desta feita sem a 

chapa metálica que corresponde ao perfil interno do sino, passando então a funcionar com 

a correspondente ao formato externo da peça.101 

O processo iniciava-se com aplicação de uma nova camada de cera sobre o macho* 

de maneira a garantir a fácil separação das partes no final, seguindo-se a aplicação de 

sucessivas camadas de barro, fazendo sempre uso da cércea* como matriz. Embora não 

se procedesse assim em Rio Tinto, em Braga sabemos que depois desta etapa era colocada 

uma malha de fio de algodão sobre todo o molde, horizontal e diagonalmente, garantindo 

uma consistência estrutural ao falso sino*. Seguidamente, colocava-se uma outra camada 

de barro e após isso o molde* deveria secar novamente, recorrendo-se à combustão de 

lenha no seu interior. Depois de seco, colocava-se uma camada consecutiva do mesmo 

material e procedia-se a nova secagem, utilizando o já referido método.102  

                                                             
99 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 190.  
100 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 191. 
101 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 191. 
102 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 191-192.  
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A colocação dos motivos decorativos 

sobre o falso sino* ou camisa*(Fig. 12), e 

uma vez que o perfil exterior do sino na 

cércea* contava já com o recorte dos 

cordões*, decorria de uma primeira 

passagem da cércea* sobre o barro, 

alisando-se a superfície do molde com um 

pano húmido.  Ulteriormente, utilizava-se a 

cera líquida que, vertida sobre o falso sino* 

e fazendo rodar a cércea* sobre este, criava 

em relevo os cordões*. Os demais elementos 

decorativos eram realizados com recurso a 

carimbos*, previamente realizados em madeira ou gesso, e que continham o negativo dos 

motivos a registar. A vasta coleção de carimbos de Rio Tinto, constituída por imagens 

marianas, cristológicas e hagiográficas, brasões, inscrições, datas, sinetes* e rendilhas*, 

era armazenada no piso superior103, sendo o trabalho de impressão realizado na área 

destinada à modelação, numa pequena mesa onde as placas de cera eram posteriormente 

cortadas.104  

Para isso, era disposta uma camada de cera espessa sobre toda a extensão do carimbo* 

e uniformizada com recurso a um rolo de madeira. Através deste método obtinham-se 

pequenas placas de cera que, após arrefecidas em água e recortados os excessos, eram 

dispostas sobre o falso sino*.105 

 Na face do falso sino* eram também traçadas algumas linhas que serviam de guia 

à disposição dos motivos. A cércea* era utilizada uma vez mais para que o molde 

adquirisse a forma desejada, mantendo sempre o cuidado de alinhar os recortes dos 

cordões com o seu local definitivo no molde. O processo repetia-se diversas vezes, sendo 

igualmente necessário aguardar a secagem completa de cada uma das camadas de cera 

                                                             
103 Cf.  n.º 17 e 19. – 1.2. Piso 1, Apêndice 1 – Representação Esquemática dos Espaços da Fundição de 
Sinos de Rio Tinto.  
104 Cf.  n.º 4.  – 1.1. Piso 0, Apêndice 1 – Representação Esquemática dos Espaços da Fundição de Sinos 
de Rio Tinto.  
105 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008), – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 192-193. 

Figura 12 - Representação do falso sino, 

DIDEROT & D'ALAMBERT: 1772: Pl. III. 



 

61 

antes de se passar para a seguinte. Por último, eram dispostas as pequenas placas que 

resultavam da ação dos carimbos*utilizando-se, sempre que a sua dimensão o justificasse, 

uma cera de consistência mais espessa para as adossar ao falso sino*.106  

 

c. A capa 

 

 A capa* (Fig. 13) correspondia à última parte, a exterior, do molde. A sua forma 

interior corresponderia ao perfil externo, estando nela gravados a negativo os motivos 

decorativos e inscrições que se pretendiam imprimir na peça. Principiava-se a sua 

execução com a aplicação de sucessivas camadas de lisa* sobre o falso sino* permitindo, 

como sabemos, a secagem entre cada uma delas. Desta etapa resultava numa superfície 

compacta que permitia assegurar a integridade dos motivos decorativos a figurar no 

sino.107  

Posteriormente, era aplicado sisal em rama* 

diretamente sobre a lisa* cobrindo-se este com 

uma camada de barro antes de se proceder à 

secagem do molde. Após a secagem, 

continuavam a aplicar-se camadas sucessivas de 

barro.108 Na fundição de Braga, o processo 

diferia em certa medida, já que se aplicavam 

sobre a lisa* duas camadas de relábio*, 

aguardando que a primeira secasse antes da 

aplicação da seguinte. No seguimento disto, e 

estando o molde ainda húmido, aplicava-se o 

sisal em rama em torno de toda a capa* sobre a 

qual se sobrepunha uma nova camada de 

                                                             
106 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 193.  
107 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p.  194.  
108 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p.  195. 

Figura 13 - Representação da Capa, 

DIDEROT & D'ALAMBERT: 1772: Pl. III. 
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relábio*, comprimindo-o, com as mãos, contra o molde, garantindo desse modo a correta 

adesão das posteriores camadas da moldação.109   

Terminado o processo, a capa* era seca por ação de combustão de lenha no interior 

da grelha. Durante a secagem, e através da técnica da cera perdida, os elementos em cera 

dispostos sobre o falso sino* derretiam e os seus contornos ficavam impressos no interior 

do molde*. Este processo ocorria uma vez mais no fosso de moldação onde atualmente 

são ainda observáveis dois  moldes, dispostos sobre as respetivas grelhas, que terão ficado 

por cozer antes da fundição encerrar.110 Um deles, ainda conserva no seu interior a lenha 

destinada à sua cozedura.  

Depois de seca, a capa* era 

limpa da fuligem que acumulara e 

humedecida para posteriormente 

receber nova camada de barro 

duro.111 O processo de moldação* 

terminava com a fixação de quatro 

tirantes de ferro à capa*, dispostos 

com o auxílio de malha de arame* 

e cobrindo todo o molde, 

excetuando a zona por onde a 

capa* seria posteriormente 

suspensa para a extração do falso 

sino* (Fig. 14). Era finalmente 

disposta nova camada de barro 

sobre o molde, fazendo rodar sobre este a cércea*, agora despida de qualquer perfil 

metálico.112  

 

 

                                                             
109 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 194. 
110 Cf.  n.º 4. – 1.1. Piso 0, Apêndice 1 – Representação Esquemática dos Espaços da Fundição de Sinos 
de Rio Tinto. 
111 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 194. 
112 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 195.  

Figura 14 – Representação de um espaço de fundição 

durante a preparação dos moldes. À esq. pode ver-se a capa e 

o macho depois da extração do falso sino, DIDEROT & 

D'ALAMBERT: 1772: Pl. II. 
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d. A asa 

 

Corporizando o elemento de suspensão do sino ao 

cabeçalho, a asa* (Fig. 15) era produzida em Rio Tinto 

também com recurso ao já referido método da cera perdida. 

Para isso, eram realizadas asas em cera com o tamanho e 

morfologia desejados113 a partir de moldes já existentes. 

Estas eram de seguida envoltas no mesmo barro utilizado 

durante o processo de moldação e secas, recorrendo-se à 

combustão de lenha. Posteriormente, eram sobrepostas ao 

molde do sino previamente produzido, constituindo-se 

assim uma peça única a ser vazada.114 O referido processo decorria no tanque disposto 

junto à parede norte do edifício115, sendo que os moldes propriamente ditos tinham que 

ser recolhidos do piso superior116 e transportados até ao inferior para poderem ser 

trabalhados. As asas, em cera, eram neste local elaboradas e dispostas sobre pequenas 

placas de madeira que serviam de base à modelação do barro ao seu redor.  

Em Braga, o processo utilizado difere do exposto, sendo utilizados moldes de madeira 

para impressão direta no barro, permitindo assim a reprodução continuada das asas a 

partir da mesma matriz, que pode ser da asa completa ou apenas de um coto.117 No acervo 

pertencente à fundição de Rio Tinto encontramos moldes semelhantes aos descritos que, 

não estando a ser utilizados no momento do encerramento da mesma, poderiam ter sido 

anteriormente utilizados ou resultado da aquisição do recheio da fábrica de Alexandre 

António Leão, reforçando a veracidade da hipótese por nós levantada. 

De modo a fixar a asa* ao molde* era escavado, neste último, o espaço a ser ocupado 

pelo padrão*, constituindo-se igualmente o local para o vazamento da liga no interior do 

                                                             
113 Veja-se asa singela* e asa dobrada* no Apêndice 2 – Glossário de Termos.  
114 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 196. 
115 Cf.  n.º 6. – 1.1. Piso 0, Apêndice 1 – Representação Esquemática dos Espaços da Fundição de Sinos 
de Rio Tinto.  
116 Cf.  n.º 17. – 1.2. Piso 1, Apêndice 1 – Representação Esquemática dos Espaços da Fundição de Sinos 
de Rio Tinto.  
117 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 196. 

Figura 15 - Representação 

de Asa Dobrada de 6 cotos, 

DIDEROT & 

D'ALAMBERT: 1772: Pl. 

III. 
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sino. Terminado o processo, eram montadas as diversas partes da moldação, sendo 

fixadas entre si com barro e travadas por uma cinta de arame. Eram seguidamente abertos 

os gitos* e respiros* e dispostos quatro tirantes de maneira em tudo semelhante ao que 

foi já descrito para a capa*. Completa a moldação, enchia-se o seu interior com carvão, 

dando-se início à cozedura, que demorava em média três dias e três noites.118  

 

e. As sinetas 

 

Entendemos ser pertinente esta pequena 

entrada, uma vez que o processo de moldação 

de sinetas* era executado de modo distinto do 

dos sinos, embora apresentasse inúmeros 

pontos de contacto. A grande divergência 

consistia no facto destas serem modeladas 

horizontalmente, dispostas sobre uma espécie 

de bancada de madeira, sobre a qual se 

colocava o eixo*. O eixo era disposto e fixo 

sobre esta estrutura, horizontalmente (Fig. 16), 

à semelhança do que acontecia com a cércea 

que era posicionada ao seu lado.119  Este 

método de moldação aplicado em Rio Tinto, 

em torno horizontal, apresentava inúmeras 

semelhanças com os descritos primeiramente 

por Theophilus e depois por Biringuccio, 

conforme veremos no capítulo seguinte.  

A cozedura decorria também de modo diferente, uma vez que a combustão, não 

podendo ocorrer no interior do molde pela presença do eixo, seria feita debaixo deste e 

implicava a sua rotação com frequência para permitir uma secagem uniforme. Em Rio 

                                                             
118 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 197. 
119 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 207–208. 

Figura 16 - Torno de moldação horizontal, 

com o eixo ao centro e a cércea, com a chapa 

metálica correspondente ao macho 

desmontada, podendo observar-se a chapa 

que funcionará para realizar o falso sino. 

Fundição de Sinos de Rio Tinto. Diana 

Felícia. 
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Tinto, a cozedura das sinetas* acontecia dentro do “armário”, um forno improvisado 

constituído por tijolos maciços, realizando-se uma primeira cozedura do molde completo, 

após a qual era removida a falsa sineta e levada a cabo a cozedura final.120 Este elemento 

era construído e destruído propositadamente a cada vez que era necessário fundir sinetas, 

localizando-se junto à parede norte da fundição.  

 

1.3.3. A fundição – a cova, o forno, o bronze e o vazamento 

 

Concluída a fase final de secagem, a moldação era preparada para ser colocada no 

interior da cova de fundição de modo a receber em seguida o metal. A abertura no solo 

podia ser de vários tamanhos sendo que em Rio Tinto constituía um espaço quadrangular, 

com 2x2m e aproximadamente 2,5m de profundidade.121 Os moldes dos sinos, 

normalmente fundidos em quantidade, eram nesta fase dispostos no interior da cova e 

organizados mediante o seu tamanho e o espaço disponível.  

Seguidamente, dispunham-se as badaleiras* no interior do produto da moldação, 

sendo frequente a sua compactação com terra de modo a conferir resistência e robustez 

ao molde. A capa era depois elevada, através de cordas ou correntes fixas a tirantes, 

permitindo a exposição do falso sino, trazido pela primeira vez à luz em estado enegrecido 

e coberto da fuligem resultante dos processos de secagem e derretimento da cera. 

Chegado esse momento, o falso sino* era cuidadosamente destruído e o macho* e interior 

da capa* verificados, de modo a assegurar a correta impressão dos motivos, seguindo-se 

a sua limpeza através de pincéis.122  

As duas partes da moldação eram montadas, reforçando-se com barro fresco as 

zonas que ofereciam maior perigo de fuga de metal durante o vazamento, como por 

exemplo a mó* ou a ligação entre a asa* e a capa*, para depois serem aterradas no interior 

da cova de fundição*. A terra no topo da cova era compactada, com auxílio de pisões*, 

garantindo desse modo que não se verificariam aluições durante o vazamento.123    

                                                             
120 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 210. 
121 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 197; Cf. n.º 7. - 1.1. 
Piso 0, Apêndice 1 – Representação Esquemática dos Espaços da Fundição de Sinos de Rio Tinto. 
122 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 198. 
123 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 199. 
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O canal ou calha* seria posteriormente construído sobre o fosso, com recurso a 

tijolos e barro que, em Rio Tinto, eram cozidos por meio de lenha e giesta. Este canal 

central apresentava um determinado número de ramificações, dependendo da quantidade 

de moldes que se pretendessem fundir, já que cada uma destas equivaleria à entrada da 

liga num dos moldes. Durante a cozedura, os gitos* eram cobertos pelos rolhos*, de modo 

a prevenir a entrada de detritos no interior dos moldes.124 Finalmente, o canal era limpo, 

os rolhos* retirados e substituídos por uns paus de ponta afiada e envolta em fio de sisal, 

designados por antoninhos* na Fundição de Braga, que impediam a passagem da liga 

para o interior do molde antes do momento certo. Ao serem retirados de forma gradual, 

principiando pelo molde maior e seguindo para os mais pequenos, estes utensílios 

permitiriam ao artesão perceber, através do transbordo de material pelo orifício, o 

momento exato em que o molde ficava completamente preenchido indicando-lhes quando 

prosseguir para o vazamento do molde seguinte.125    

O vazamento propriamente dito 

corresponde ao momento mais fugaz de 

toda a moldação e fundição podendo 

colocar em risco, nos escassos 

segundos que dura, várias semanas de 

trabalho. Assim, era importante manter 

tudo a postos para assegurar que ocorria 

de forma rápida e individualizada em 

cada um dos moldes (Fig. 17). O selo 

da fornalha era então retirado. Em Rio 

Tinto tal correspondia a uma espécie de 

rolho maior e mais arredondado e com um gancho que permitia a sua extração à distância, 

sendo também retirados os antoninhos* paulatinamente, de modo a garantir que cada 

molde era preenchido ininterruptamente, impedindo a formação de juntas frias que 

comprometessem a qualidade da fundição. O primeiro molde a vazar era sempre o do sino 

                                                             
124 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 199-200. 
125 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 201. 

Figura 17 – Representação de um espaço de fundição 

durante o momento do vazamento da liga, DIDEROT & 

D'ALAMBERT: 1772: Pl. VI. 
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de maiores dimensões, como referimos, impedindo-se assim, caso o material escasseasse, 

o prejuízo e inutilização dos restantes moldes.  

Na Fundição de Sinos de Rio Tinto, o primitivo forno de revérbero*126 deverá ter 

sido substituído pelo atual127, a nafta e gasóleo, por volta dos anos 70 do século XX, ao 

passo que a Fundição de Braga deverá ter feito essa atualização na década seguinte. Os 

combustíveis utilizados em ambas as fábricas eram semelhantes, sendo maioritariamente 

constituídos por lenha de pinho resinoso. Eram necessárias c. de 4 a 6 horas para o metal 

atingir a temperatura de 1200-1300º C, de modo a ser possível garantir a sua entrada no 

interior do molde a uma temperatura de c. 1050º C.128  No que concerne à liga utilizada, 

registam-se igualmente pequenas variações entre as fundições: Rio Tinto utiliza a 

percentagem de 77% de cobre para 23% de estanho; Braga utiliza 78% e cobre para 22% 

de estanho;129 e sabe-se ainda, através das palavras do Padre José António Pinheiro e 

Rosa, que a proporção utilizada por Henrique da Silva Jerónimo n’A Nova Lusitânia era 

de 80% de cobre para 20% de estanho.130 Interessa aqui ressalvar que, seguindo sempre 

a mesma relação aproximada de quatro para uma parte, enunciada nos tratados antigos 

conforme veremos, as três gerações de sineiros fizeram pequenas alterações na liga, o que 

de algum modo lhes conferiria uma sonoridade característica.  

É de notar o facto destas premissas se aplicarem apenas à fundição de sinos novos, 

uma vez que para a refundição de sinos antigos eram necessários outros cuidados. Como 

critério basilar era necessário reconhecer a perda do metal por oxidação durante a 

fundição, pelo que deveria fazer-se o cálculo ao material a fundir assegurando uma 

margem e colocando sempre uma quantidade superior de matéria, misturando-se o bronze 

velho com o bronze novo. Também o ponto de fusão da liga assumia aqui uma posição 

fulcral, na medida em que necessitava de estar bem líquida e a uma temperatura desejada 

                                                             
126 Cf.  n.º 9. – 1.1. Piso 0, Apêndice 1 – Representação Esquemática dos Espaços da Fundição de Sinos 
de Rio Tinto.  
127 Cf.  n.º 8. – 1.1. Piso 0, Apêndice 1 – Representação Esquemática dos Espaços da Fundição de Sinos 
de Rio Tinto.  
128 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 202. 
129 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 203. 
130 Cf. ROSA, José António Pinheiro e (1947) – Vozes de bronze, os sinos das torres do Algarve, Faro, 
Junta de Província do Algarve, p.30 Apud. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em 
Portugal. (...), p. 203. 
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para se alcançarem os sucessos da fundição. Embora em Braga existam já aparelhos que 

permitem o acompanhamento rigoroso da temperatura da liga, Rio Tinto contava apenas 

com a experiência empírica dos seus operários que, pela observação da cor do metal, das 

suas chamas, do estado de liquefação e da textura do metal, sabiam qual o momento certo 

para iniciar o vazamento.131  

 

1.3.4. A desmontagem e acabamento 

 

A fase final da produção de um sino iniciava-se com o período de arrefecimento, 

que em Rio Tinto decorria em aproximadamente um, dois ou três dias132 e em Braga podia 

levar três ou mais dias, dependendo do tamanho da peça fundida. Durante esse processo, 

o sino permanecia enterrado e, após ser retirado da cova, a capa e o macho eram 

destruídos, revelando o sino finalmente pronto no seu interior. Em Rio Tinto chamavam 

a este processo “descascar” o sino.133 

Era nesta altura que se retiravam eventuais vestígios de barro da peça terminada, 

recorrendo-se a escovas e mesmo a cinzéis, sendo depois o sino rebarbado e polido, por 

intermédio de escovas duras ou lixas finas.134 Restava montar o cabeçalho. Em Rio Tinto, 

e a partir da gerência de Henrique, este era frequentemente fabricado em madeira de 

sicupira – uma madeira oleosa que não permitia a entrada de bichos135 -, sendo possível 

a sua execução em madeira de carvalho – mais barata, mas de inferior qualidade que a 

anterior136– ou em madeira de maçaranduba137, e encomendado a uma carpintaria externa 

à fundição. Dependendo do tamanho e peso do sino, e do modo como se pretendia tange-

                                                             
131 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 204. 
132 Conforme nos disse o Sr. Joaquim, a duração do tempo de arrefecimento dependia, por um lado, do peso 
do sino e, por outro, da urgência na entrega da obra.  
133 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 206. 
134 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 207. 
135 Cf. COSTA, Henrique Marques da [Carta] – 1963 Jun. 21 – Livramento - Oeste [a] Padre Américo da 
Costa [Impresso]. 1963. 1 fl.  Acessível na Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto, Apêndice 4 – Tabela 
de Recolha e Inventariação da Correspondência, 1957-1970.  
136 Cf. COSTA, Henrique Marques da [Carta] – 1961 Mai. 29 - Almada [a] Manuel Francisco Cousinha & 
Filhos [Impresso]. 1961. 1 fl. Acessível na Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto, Apêndice 4 – Tabela 
de Recolha e Inventariação da Correspondência, 1957-1970.   
137 Cf. COSTA, Henrique Marques da [Carta] – 1961 Ago. 11 - Almada [a] Manuel Francisco Cousinha & 
Filhos [Impresso]. 1961. 1 fl. Acessível na Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto, Apêndice 4 – Tabela 
de Recolha e Inventariação da Correspondência, 1957-1970.   
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lo, poderia ser necessário proceder a algumas alterações no cabeçalho. Em alguns casos, 

estes elementos eram parcialmente construídos em pedra138 ou acrescentavam-lhes uma 

espécie de placas de ferro na zona inferior, de modo a aumentar-lhes o peso e facilitar 

assim o bamboar de sinos mais pesados139. O badalo colocava-se em último lugar, sendo 

suspenso à badaleira por meio de tiras de pele ou tendões de animais.140  

Em Rio Tinto, os badalos eram fabricados em ferro forjado, trabalhado a martelo 

na forja141 (Fig. 18) conferindo uma melhor sonoridade ao instrumento e assegurando a 

sua integridade. Sabemos, pelas palavras de Henrique Marques da Costa, que estes 

elementos podiam ser executados a partir de bolas fundidas ou mesmo torneadas, o que 

embaratecia o serviço, mas comprometia a qualidade do mesmo.142 Contrariamente, 

Braga continua a utilizar badalos de ferro fundido.  
 

 

                                                             
138 Cf. ROSA, José António Pinheiro e (1947) – Vozes de bronze, os sinos das torres do Algarve, (...), p. 
30 Apud. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 204. 
139 Conforme nos explicou o Sr. Joaquim Carneiro, que chegou a trabalhar na fundição.  
140 Cf. ROSA, José António Pinheiro e (1947) – Vozes de bronze, os sinos das torres do Algarve, (...), p.30 
Apud. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 204. 
141 Cf.  n.º 12. – 1.1. Piso 0, Apêndice 1 – Representação Esquemática dos Espaços da Fundição de Sinos 
de Rio Tinto.  
142 Cf. COSTA, Henrique Marques da [Carta] – 1963 Jul. 18 – Almada [a] José Luís de Vasconcelos Forra 
[Impresso]. 1963. 1 fl.  Acessível na Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto, Apêndice 4 – Tabela de 
Recolha e Inventariação da Correspondência, 1957-1970.   
 

Figura 18 - Operários a trabalhar na Fundição de Sinos de Rio 

Tinto trabalhando um badalo em ferro forjado, c. 1960, Autor 

desconhecido, Arquivo da Família Costa. 
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Capítulo 2 – A Fundição: utensílios, técnica e tipologias  
 

O processo de fundição de sinos é complexo, demorado e requer perícia e atenção, 

já que um pequeno deslize pode comprometer o trabalho de várias semanas. São 

necessários vinte e três dias e vinte e três noites para o completar, duração que se manteve 

relativamente inalterada desde a época medieval. Conforme exploraremos adiante, contou 

desde cedo com uma dimensão ritual e acreditava-se que o não cumprimento de 

determinadas crenças e superstições comprometeria não só o sucesso da fundição como 

também a qualidade acústica da peça. 

A grande diferença entre os sineiros atuais e os medievais, para além de pontuais 

alterações técnicas, consiste na itinerância destes últimos, que eram obrigados a deslocar-

se até ao lugar para onde era destinado o sino, fundindo-o in loco, devido às dificuldades 

de transporte de objetos tão pesados. Dos principais momentos evolutivos da indústria, 

destacam-se o desenvolvimento da técnica de moldação em torno vertical, ocorrida nos 

séculos XIII-XIV, e a introdução dos fornos de revérbero, no século XVI, desenhados 

primeiramente por Leonardo Da Vinci e explicados tecnicamente por Vannoccio 

Biringuccio. Desse modo, foram criadas as condições necessária para a progressiva 

sedentarização das fundições sineiras, surgindo na referida cronologia as primeiras 

oficinas fixas.143  

 

2.1. Os métodos tradicionais de fundição de sinos: Theophilus e De Diversis Artibus, 

século XII 
 

O tratado Sobre Artes Diversas consiste em três livros, escritos originalmente em 

latim, focando os aspetos técnicos dos trabalhos de pintura, vidro e metais. Os 

manuscritos originais não resistiram aos testes do tempo, sobrevivendo apenas duas 

cópias produzidas durante o século XII por autores alemães, tornando-se assim incerta a 

identidade do autor e a datação efetiva da obra. Num dos manuscritos mais antigos, datado 

de meados do século XII, existe, no entanto, uma referência incluída à posteriori, que 

                                                             
143 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 264. 
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atribui a obra a Theophilus, o Presbítero. Um outro manuscrito, o de Viena, acrescenta 

que Theophilus era um monge beneditino. Essa anotação aparece, no mesmo manuscrito 

rasurada, e junto a ela, escrita com uma caligrafia diferente, acrescenta-se o 

esclarecimento qui et Rogerus, sugerindo que seria esse o nome próprio do autor. Esta 

informação foi corroborada por outros manuscritos mais recentes que referem a mesma 

autoria.144  

Em 1874, Albert Ilg terá proposto que Theophilus era na verdade Roger de 

Helmarshausen, reconhecido ferreiro do século XII. Anos mais tarde, em 1928, a proposta 

foi contrariada por Degering que apoia a sua teoria nas seguintes premissas145:  

a) a grafia apresentada para nome Roger difere nos vários documentos; 

b) a atribuição deriva de um acrescento posterior ao manuscrito; c) o 

trabalho apresenta contaminações bizantinas; d) muitas palavras 

utilizadas na redação do tratado não serem frequentemente utilizadas 

após o séc. XII; e e) Theophilus escreve não de um ponto de vista técnico, 

mas de um literário, apoiando-se em fontes escritas antigas.146  

O autor conclui, dessa forma, que o tratado deveria ter sido escrito por um monge 

beneditino a trabalhar em Colonia, datando-o do século X, mas não pela mão do ferreiro 

supracitado.147 

Apesar de tudo isto, as evidências parecem apontar para o facto do trabalho ter 

mesmo sido escrito, entre 1110 e 1140, por Roger de Helmarshausen, monge beneditino 

e renomado ferreiro. A atribuição decorrente da anotação do manuscrito de Viena, de 

meados do século XII, não pode ser invalidada pela diferença de grafias no nome próprio 

– que no manuscrito aparece Rogerus e o nome do ferreiro de Helmarshausen deveria 

escrever-se Roger - já que eram frequentes estas dissonâncias na cronologia referida. Por 

outro lado, as palavras que tinham sido rotuladas como anacrónicas por Degering terão 

sido, afinal, utilizadas após o século XI e a presença da cultura bizantina no tratado seria 

facilmente explicada por esta ser de referência inevitável em questões de metalurgia 

                                                             
144 Cf. HAWTHORNE, John G.; SMITH, Cyril Stanley (1979) – Theophilus, on divers arts, the foremost 
medieval treatise on painting, glass making and metalwork. New York: Dover Publications, Inc, p. XV. 
145 Cf. HAWTHORNE, John G.; SMITH, Cyril Stanley (1979) – Theophilus, on divers arts (…), p. XVI. 
146 HAWTHORNE, John G.; SMITH, Cyril Stanley (1979) – Theophilus, on divers arts (…), p. XVI. 
147 Cf. HAWTHORNE, John G.; SMITH, Cyril Stanley (1979) – Theophilus, on divers arts (…), p. XVI. 
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medieval. Por fim, e relativamente à suposta ausência de experiência empírica por parte 

de Theophilus, devem observar-se os conteúdos apresentados no III livro, bastante 

pormenorizados, sobre a arte da metalurgia. Pelo exposto, considera-se a autoria de Roger 

de Helmarshausen como a mais provável, que terá escolhido o pseudónimo Theophilus 

aquando do seu ingresso na ordem beneditina.148  

O título da obra carece igualmente de algum esclarecimento, na medida em que 

foi muitas vezes referida como Diversarum artium schedula. A verdade é que a maioria 

das versões não apresenta título e a referida frase reporta apenas a uma passagem do 

prólogo. Contudo, um dos manuscritos datados do século XII, preservado na Biblioteca 

Nacional de Viena149, e um outro datado do século seguinte, atualmente conservado na 

Biblioteca da Universidade de Cambridge150, apresentam como título De Diversis 

Artibus, que pode ser traduzido como “Sobre as Artes Diversas”.151  

No III livro do tratado que temos vindo a apresentar, três capítulos são dedicados 

à indústria sineira: Sobre a fundição de sino152, A escala de tamanhos para sinos 

pequenos153 e Pequenos sinos musicais154, discorrendo sobre aspetos técnicos e sonoros 

inerentes ao fabrico destes instrumentos.155  

 O 85.º capítulo, De Campanis Fundentis, inicia-se com a explicação de como 

principiar a construção do eixo, sendo para isso necessário um tronco de carvalho, mais 

amplo e quadrado numa das extremidades e mais esguio e arredondado na outra, de modo 

a que pudesse ser facilmente manipulado aquando da instalação de uma manivela. De 

seguida, construíam-se duas tábuas de madeira, de igual largura e altura, que seriam 

dispostas de forma a acomodar a referida manivela (Fig. 19). Construído o torno, a 

                                                             
148 Cf. HAWTHORNE, John G.; SMITH, Cyril Stanley (1979) – Theophilus, on divers arts (…), p. XVI. 
149 Cf. HAWTHORNE, John G.; SMITH, Cyril Stanley (1979) – Theophilus, on divers arts (…), p. XVII. 
150 Cf. HAWTHORNE, John G.; SMITH, Cyril Stanley (1979) – Theophilus, on divers arts (…), p. XVIII. 
151 Cf. HAWTHORNE, John G.; SMITH, Cyril Stanley (1979) – Theophilus, on divers arts (…), p. XXII. 
A respeito desta e das restantes traduções realizadas desta obra, pretendemos apenas sublinhar o facto de 
elas levantarem algumas questões, associadas maioritariamente ao facto do latim medieval ter sofrido 
inúmeros contágios e adaptações, estando a tarefa ainda mais dificultada pelas inúmeras transcrições de 
que o documento foi alvo. 
152 No original, em latim, De Campanis Fundentis. 
153 No origina, em latim, De mensura cymbalorum. 
154 No original, em latim, De cymbalis musicis.  
155 Por uma questão de facilidade na interpretação e exposição dos conteúdos servimo-nos, para o propósito 
da presente investigação, da tradução de John G. Hawthorne e Cyril Stanly Smith publicada em 1979.  
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moldação poderia ser iniciada com recurso a barro disposto em camadas grossas e 

sucessivas, que tinham de secar bem antes da nova aplicação.156 Alcançada a espessura 

desejada para o macho, este deveria ser posicionado entre as duas placas de madeira e, 

enquanto um dos artesãos responsáveis pela obra ia rodando a manivela, o outro alisava 

o resultado da moldação utilizando um pano húmido.157   

O monge beneditino descreve, de seguida, o processo de moldação do falso sino, 

que recorria ao uso de sebo, cera e duas novas tábuas de madeira dispostas sobre uma 

outra superfície de madeira, estrutura essa que permitiria a criação de placas em cera que 

eram posteriormente aplicadas até cobrir todo o macho (Fig. 19). Estas camadas, 

dispostas sucessivamente até se atingir a espessura desejada para o sino, seriam depois 

consolidadas com recurso a um ferro quente. A importância de se atentar à espessura do 

bordo, que deve ser superior em relação às restantes partes do sino, é reconhecida por 

Theophilus nesta fase, advertindo ainda para a necessidade de aplicação de uma camada 

uniforme de sebo na totalidade do molde.158  

Após arrefecido, o falso sino estaria pronto para ser trabalhado com instrumentos 

afiados, como por exemplo cinzéis e buris, sendo durante esta etapa que se desenhavam 

os motivos decorativos e as inscrições (Fig.19). Curioso é o facto de o monge beneditino 

                                                             
156 Cf. HAWTHORNE, John G.; SMITH, Cyril Stanley (1979) – Theophilus, on divers arts (…), p. 167-
168. 
157 Cf. HAWTHORNE, John G.; SMITH, Cyril Stanley (1979) – Theophilus, on divers arts (…), p. 169. 
158 Cf. HAWTHORNE, John G.; SMITH, Cyril Stanley (1979) – Theophilus, on divers arts (…), p. 169. 

Figura 19 – (Da esq. para a dir.) Torno de Moldação Horizontal; Maceração da Cera para moldar 

o Falso Sino; Elaboração dos Elementos decorativos do Falso Sino. P. Longo - 

SEBASTIAN:2008:125-127. 



 

74 

aconselhar a colocação de três perfurações triangulares no sino de modo a garantir a sua 

afinação. A este respeito, importa esclarecer que as potencialidades sonoras desta prática 

são duvidáveis, sendo mais provável que as perfurações servissem para reforçar o macho, 

permitindo que o barro da próxima fase de moldação, entrasse no interior destes orifícios, 

criando pontes de ligação entre o macho e a capa.159   

Recorrendo a uma argila mais fina, o falso sino deveria cobrir-se com duas 

camadas, constituindo assim a capa. O 

passo seguinte passaria pela extração 

do eixo do interior do macho e pela 

instalação da badaleira. Seria depois 

necessário juntar o molde da asa e 

reforçar a capa com aros de ferro sobre 

as quais se aplicariam novas camadas 

de barro (Fig. 20). O macho teria ainda 

que ser sujeito a uma subtração de 

material no centro, uma vez que se tal 

não acontecesse, seria depois impossível movimentá-lo.160    

O tratado medieval continua a explicar que a profundidade da cova de fundição 

deveria corresponder à altura do molde que se pretendia fundir, sendo necessária a 

construção de uma base de barro e pedras, com um local designado para a combustão de 

lenha. O molde deveria ser posteriormente baixado para o fosso161. Em redor deste seria 

construída uma fornalha e, por fim, o molde era cuidadosamente enterrado. Deveriam ser 

ainda abertos dois orifícios que permitissem o escoamento da cera durante o processo de 

cozedura, findo o qual deveriam tapar-se com barro os canais abertos para a expulsão, 

deixando-se o molde cozer durante pelo menos um dia e uma noite (Fig. 20).162 

                                                             
159 Cf. HAWTHORNE, John G.; SMITH, Cyril Stanley (1979) – Theophilus, on divers arts (…), p. 169. 
160 Cf. HAWTHORNE, John G.; SMITH, Cyril Stanley (1979) – Theophilus, on divers arts (…), p. 170. 
161 Cf. HAWTHORNE, John G.; SMITH, Cyril Stanley (1979) – Theophilus, on divers arts (…), p. 170. 
162 Cf. HAWTHORNE, John G.; SMITH, Cyril Stanley (1979) – Theophilus, on divers arts (…), p. 171. 

Figura 20 – Reforço dos Moldes com aros de Ferro. P. 

Longo – SEBASTIAN:2008:128. 
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Para a fundição do metal, utilizavam-se recipientes de ferro com pegas que eram 

revestidos por espessas camadas de barro. Estes cadinhos improvisados eram fixos com 

auxílio de madeira e terra e neles se instalavam foles que permitiam a oxigenação da 

combustão (Fig. 21).163 Para a composição da liga, Theophilus diz que seriam necessárias 

quatro partes de cobre para uma de estanho. O cobre deveria ser derretido primeiramente 

com carvão e este processo apenas iniciado quando o molde já se encontrava rubro devido 

ao calor. Após a fusão do cobre, que seria comprovável pela altura das chamas que 

produzia, era necessário um trabalho diligente e rápido, na medida em que tinha de ser 

acrescentado carvão à mistura da liga ao mesmo tempo que se retiravam as pequenas 

tampas de barro que tinham sido colocadas nos gitos dos moldes enterrados, impedindo 

assim a entrada de resíduos para o interior dos moldes. A terra deveria ser novamente 

verificada e bem compactada na superfície da cova, passo que conferiria robustez ao solo, 

inibindo-o de aluir durante o vazamento da liga.164   

Com o fosso preparado para receber a liga, seria necessário revolver o cobre 

derretido e acrescentar-lhe, apenas neste momento, o estanho completamente 

liquefeito.165 O vazamento ocorreria de forma progressiva, sendo que se acreditava que o 

metal deveria ter tempo para assentar entre cada acrescento. Deixava-se até um destes 

cadinhos improvisados para vazar no final, após o metal ter tido tempo para consolidar 

                                                             
163 Cf. HAWTHORNE, John G.; SMITH, Cyril Stanley (1979) – Theophilus, on divers arts (…), p. 172. 
164 Cf. HAWTHORNE, John G.; SMITH, Cyril Stanley (1979) – Theophilus, on divers arts (…), p. 173. 
165 Cf. HAWTHORNE, John G.; SMITH, Cyril Stanley (1979) – Theophilus, on divers arts (…), p. 173. 

Figura 21 – Início da cozedura do molde e extração da cera. P. Longo – 

SEBASTIAN:2008:130 
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um pouco. De modo a evitar o transtorno no transporte dos cadinhos até cada gito, o 

tratado refere igualmente a possibilidade de fundição do metal num recipiente maior. Para 

isso, era necessário abrir uma perfuração de lado e, dispondo o recipiente não muito longe 

do canal de fundição, poderia utilizar-se a mesma técnica de vazamento, funcionando até 

na fundição de sinos de menores dimensões (Fig. 22).166   

Ulteriormente, o molde deveria ser retirado da terra após a solidificação do metal, 

permitindo o seu arrefecimento já fora do fosso de fundição. Seria depois içado, através 

da sua colocação lateral e da acumulação de terra sob si, sendo o macho imediatamente 

destruído para não comprometer a integridade do sino fundido, que poderia rachar devido 

à humidade da terra onde tinha sido enterrado. O sino terminado era disposto sobre o 

torno para poder ser sujeito aos processos de acabamento, sendo os excessos retirados e 

a peça polida.167 Explica-se, finalmente, como montar o cabeçalho e como colocar o 

badalo na badaleira com recurso a um pedaço de couro do pescoço de um cervo.168     

O 86.º capítulo, De mensura cymbalorum, ocupa-se dos cálculos necessários para 

afinação dos cymbala, pequenas campainhas normalmente fundidas em grupos de oito e 

destinadas a serem tangidas com um utensílio de madeira ou um martelo, apresentando 

as proporções de estanho a colocar na liga, que neste caso deveria ser de um para cinco 

                                                             
166 Cf. HAWTHORNE, John G.; SMITH, Cyril Stanley (1979) – Theophilus, on divers arts (…), p. 174. 
167 Cf. HAWTHORNE, John G.; SMITH, Cyril Stanley (1979) – Theophilus, on divers arts (…), p. 175. 
168 Cf. HAWTHORNE, John G.; SMITH, Cyril Stanley (1979) – Theophilus, on divers arts (…), p. 176. 

Figura 22 - (Da esq. para a dir.) Vazamento Manual do Molde, Fundição do Bronze e 

Enchimento do molde pela Calha. P. Longo – SEBASTIAN:2008:133-134. 
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ou um para seis, de modo a garantir um bom 

timbre e afinação.169 Esta referência aos cymbala 

deverá remeter para um instrumento medieval 

(Fig. 23), popularizado pelas representações do 

Rei David, onde este surge precisamente a tocar 

um conjunto de campainhas com diferentes 

tamanhos e, consequentemente, afinações 

recorrendo a dois martelos.  

Finalmente, no 87.º capítulo intitulado De 

cymbalis musicis, Theophilus explica-nos que na 

impossibilidade de calcular com precisão os tons 

musicais obtidos, poderiam sempre fazer-se 

pequenos ajustes após a conclusão do sino: caso se desejasse tornar o tom mais agudo, 

desbastava-se a zona inferior do lábio; se o desejo fosse tornar o tom mais grave, deveria 

limar-se o bordo pelo exterior.170  

 

2.2. Os métodos tradicionais de fundição de sinos: Biringuccio e De la 

Pirotechnia, século XVI 
 

Vannoccio Vincenzo Austino Luca nasceu em Siena em 1480. Durante os seus 

anos de juventude teve oportunidade de viajar por toda a Itália e Alemanha, sob o 

patronato e proteção da família Pandolfo Petrucci, visitando oficinas onde se trabalhava 

o latão e minas de ferro. Nessas viagens adquiriu as bases teóricas do conhecimento 

posteriormente demonstrado na sua obra De La Pirotechnia. Após a morte de Pandofo 

ocorreu uma revolta política em Siena no ano de 1515, decorrente da qual Biringuccio foi 

considerado rebelde e exilado como traidor da República.171  

                                                             
169 Cf. HAWTHORNE, John G.; SMITH, Cyril Stanley (1979) – Theophilus, on divers arts (…), p. 176-
178. 
170 Cf. HAWTHORNE, John G.; SMITH, Cyril Stanley (1979) – Theophilus, on divers arts (…), p. 179. 
171 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio, 
The classic sixteenth-century treatise on metals and metallurgy, New York, Dover Publications, p. IX 

Figura 23 – Rei David tocando um címbalo de 

modo semelhante ao referido por Theophilus 

Lombardicus. COLEMAN:1928:II. 
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Em 1523, o Papa Clemente VII, na sequência do perdão de Fabio Petrucci, filho 

mais novo de Pandolfo, acabou por revogar a sentença de Vannoccio e as propriedades 

deste foram restituídas apenas para, em 1526, após nova revolta do povo de Siena contra 

os Petrucci, serem confiscadas e o autor novamente considerado rebelde. Entre 1526 e 

1529 terá realizado nova viagem à Alemanha, retomando à sua cidade natal em 1530 após 

cessarem os confrontos. Acredita-se que terá falecido em Roma, sendo a data e local 

desconhecidos. Sabe-se apenas que a 30 de abril de 1539 já teria morrido, uma vez que 

um documento dessa cronologia refere dívidas deixadas por Biringuccio aos seus 

herdeiros.172  

De la Pirotechnia materializa a mais antiga compilação impressa exclusivamente 

dedicada à metalurgia173 e teve a sua primeira edição em Veneza, em 1540, um ano após 

a morte do seu autor.174 Neste trabalho, Biringuccio dedica três capítulos a processos 

relacionados com a indústria sineira, intitulados: Formas de fazer moldes para todos os 

tamanhos de sinos; Suas medidas; e o procedimento para sinos (...)175; A regra 

ordenadora do peso do badalo, dependendo do tamanho dos sinos176, Respeitante aos 

métodos de suspensão de sinos grandes de modo a que eles possam ser movidos 

facilmente quando tangidos177; O procedimento e método para soldar sinos rachados178. 

Os referidos capítulos oferecem informações detalhadas sobre o processo tradicional de 

moldação, fabrico e fundição de sinos. Uma vez mais, faremos uso de uma tradução, desta 

feita datada da década de 90 do século passado e também da responsabilidade de Cyril 

Stanly Smith com a colaboração de Martha Teach Gnudi.  

                                                             
172 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. X 
173 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. X 
174 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. XIX 
175 No original, em italiano, Modi di far le forme delle campane de ogni grandezza, & loro misure, & 
l’ordine di quele de mortari, laueggi, & altri uasi funili. 
176 No original, em italiano Norma di quanto peso far si deueno li battagli secondo le grandeze delle 
campane.  
177 No original, em italiano, De modi del bilicare le campane grandi, che facilmentetirate per suonare si 
muouino. 
178 No original, em italiano, Ordine, & modo di saldare le campane sfesse.  
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No 12.º capítulo desta obra, Formas de fazer moldes para todos os tamanhos de 

sinos; Suas medidas; e o procedimento para sinos (...)179, começa por ressalvar-se o facto 

da maioria dos melhores fundidores terem descoberto por experiência, e não só por 

cálculo geométrico, a existência de uma relação direta entre as dimensões (peso) do sino, 

o seu tom e a largura da boca. Acrescenta-se que os sineiros partilharam entre si uma 

Escala de Medida de Sinos (Fig. 24) e alerta-se para a utilidade desta quando não se tem 

um sino pronto para comparação.180  

O primeiro passo para a execução de um 

sino seria decidir o tipo de som que dele se 

pretendia obter. Dependendo da forma da peça, o 

som poderia expandir-se facilmente para fora 

quando o sino era soado pelo movimento de 

percussão, ou poderia ficar contido no interior do 

instrumento. Apesar dos homens do século XVI 

fazerem sinos tão longos quanto largos, o autor 

demonstra a sua preferência por desenhos que 

sejam mais longos em uma décima quarta parte 

relativamente à sua largura.181 Esta afirmação 

revela algum conhecimento relativo aos sistemas 

de afinação dos sinos, uma vez que as diferenças 

sonoras e morfológicas descritas reportam aos 

sistemas antigo e afinado de fundição, sobre os 

quais nos deteremos no Capítulo 4.  

Para traçar o desenho do perfil do sino, Vannoccio descreve detalhadamente os 

passos necessários, referindo as medidas essenciais a serem respeitadas e remetendo para 

                                                             
179 No original, em italiano, Modi di far le forme delle campane de ogni grandezza, & loro misure, & 
l’ordine di quele de mortari, laueggi, & altri uasi funili. 
180 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. 260. 
181 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. 261. 

Figura 24 - A escala dos sinos. O 

comprimento de cada uma das linhas 

representa a espessura efetiva do bordo de 

um sino com um determinado peso e serve 

de base ao seu desenho. 

BIRINGUCCIO:1559:212v. 
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a Escala de Medida de Sinos.182 Definido um primeiro contorno, seria necessária a 

montagem do torno de moldação que se iniciava com a construção do eixo a partir de um 

tronco de carvalho. De seguida, esse eixo deveria ser posicionado sobre dois troncos bem 

assentes e presos que lhe serviriam de apoio e lhe permitiriam rodar sobre sim mesmo por 

ação de uma manivela. Sobre esta estrutura que acabamos de descrever, e que corresponde 

a um torno de moldação horizontal muito semelhante ao de Theophilus, deveria iniciar-

se a construção do macho através da acumulação de barro que deveria formar uma espécie 

de pirâmide. Biringuccio explica que muitos artesãos, procurando poupar tempo no 

processo, recorriam a uma estrutura de madeira que lhes serviria de base e que 

posteriormente cobriam com argila de modo a tornar mais célere a moldação do macho 

(Fig. 25).183 

Para a construção da 

cércea deveria recorrer-se ao 

desenho previamente executado, 

servindo este de guia para o 

recorte do utensílio, que depois 

seria colocado sobre o torno de 

moldação e girado sobre este, 

operando como matriz e 

conferindo a espessura e perfil 

desejados ao macho. Camadas 

sucessivas de barro deveriam ser 

dispostas sobre o macho, fazendo girar a cércea para as modelar, sendo necessária a 

secagem completa de cada uma, através do fogo, antes de se iniciar a seguinte. Depois da 

última camada, que deveria ser bem alisada, o molde do macho seria coberto com cinzas 

para garantir que não colava às camadas seguintes.184  

                                                             
182 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. 262-263. 
183 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. 263. 
184 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. 263. 

Figura 25 – Representação de um torno de 

modelação horizontal. Ao fundo pode ver-se a cércea. 

BIRINGUCCIO:1559:212. 



 

81 

O tratado continua explicando que um novo perfil deveria ser recortado na cércea, 

e esta última novamente colocada sobre o torno de modo a continuar o processo de 

moldação. Adverte-se para o facto de ser necessária bastante atenção, de forma a garantir 

que esta parte do molde fosse uniforme em termos de espessura, uma vez que um sino 

grosso de mais emite um som fraco e miserável e um sino fino é estridente e emite um 

som desagradável ao ouvido, para além de serem suscetíveis de quebrar mais 

facilmente.185 Nesta nova cércea, deveriam ser assinalados os locais para as inscrições, 

rendilhas e cordões de modo a tornar o trabalho belo e ornamentado.186 Novamente 

colocada no torno, a cércea seria girada sobre o molde, desta feita enquanto se 

acumulavam camadas sucessivas de sebo, misturado com óleo ou banha para se tornar 

mais maleável. Seguidamente, os ornamentos, letras e números moldados em cera 

deveriam ser dispostos sobre o macho e, sobre estes, nova camada de barro, menos 

espessa e aplicada manualmente ou com recurso a um pincel. Este processo deveria ser 

repetido cerca de três ou quatro vezes, intercalando-se a secagem completa do molde, ao 

sol ou ao vento, com a colocação de novas camadas de argila.  Concluída a secagem, 

deveria aplicar-se outra camada de barro, manualmente, cobrindo esta última com fio de 

cânhamo e preparando dessa forma o molde para a cozedura pelo fogo. Durante este 

processo, o molde deveria ser rodado frequentemente. Biringuccio sugere ainda que se 

acumulem quantas camadas de barro sejam necessárias para se atingir uma espessura 

suficiente da capa, advertindo apenas para a necessidade de secagem entre aplicações.187  

Terminado o processo de moldação, o produto deveria ser envolvido em fio de 

ferro, para o reforçar, o molde retirado do torno – marcando-o para que as partes fossem 

facilmente encaixadas de seguida - e o eixo de moldação retirado do seu interior. 

Finalmente, seria colocado em posição vertical e os moldes para as asas encaixados. A 

                                                             
185 SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio (…), 
p. 264. 
186 SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio (…), 
p. 264. 
187 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. 264. 
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moldação seria preenchida com lenha e carvão que eram queimados de modo a permitir 

a sua secagem.188   

Consecutivamente a este processo, a capa era removida para o seu interior ser 

examinado e retificado, caso fosse necessário.  Faltava instalar a badaleira e fixar o molde 

das asas. Vannoccio recorda que o espaço oco, contido entre o macho e a capa, seria 

preenchido com a liga metálica obtendo--se assim o sino terminado.189   

Biringuccio aceita ainda a possibilidade da Escala de Medida de Sinos ter sofrido 

alterações devido à diversidade de pessoas que se socorreram dela ao longo dos tempos. 

Por outro lado, sublinha a necessidade de ser devidamente calculado o peso do barro 

empregue na construção dos moldes e, como referência, indica que o artesão deveria 

considerar a relação de 0,45kg de barro equivalerem ao volume de aproximadamente 

3,18kg de metal líquido190, sendo que, em alguns casos, a mesma quantidade de barro 

poderia corresponder a 3,4kg ou 3,63kg de metal.191 Biringuccio ressalva a importância 

dos cálculos para a estimativa do peso final da peça contemplarem estas proporções, 

somando-lhes o peso dos moldes das asas e permitindo alguma margem para a perda de 

metal durante a fundição.192   

Relativamente à moldação das asas, apresentam-se dois modos de execução. O 

primeiro, através da já referida técnica da cera perdida, em que as asas são moldadas em 

cera dentro de um recipiente de cobre, sobre uma superfície de madeira ou sobre barro 

modelado com a mesma forma da coroa do sino. Alguns dos artesãos que utilizavam este 

método faziam-no de modo inteiramente manual, ao passo que outros utilizavam moldes 

de gesso para fabricar as asas. Restava abrir os gitos e os respiros e, ao ser submetida ao 

calor, a cera no interior do molde derreteria, deixando a impressão exata da asa que se 

pretendia fundir. O segundo método implicava apenas a modelagem da asa em barro, 

                                                             
188 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. 264-265. 
189 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. 265. 
190 Na tradução que utilizamos refere-se que cada 1 libra de barro equivale a 7 libras de metal.  
191 Na tradução que utilizamos refere que, em alguns casos, o mesmo barro pode ser ocupado por 7 libras e 
meia ou 8 libras de metal.  
192 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. 266. 
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procurando desse modo diminuir os custos do processo. No entanto, e na opinião de 

Biringuccio, este modo de fazer é mais trabalhoso embora funcione, sendo que os artesãos 

moldam as asas em partes que são posteriormente unidas e, desde que estas ficassem 

resistentes e devidamente fixas à capa, o sucesso da técnica estaria garantido. As duas 

partes, capa e molde de asa, eram unidas através da aplicação de barro, devendo 

finalmente ser abertos os gitos e respiros para a fundição.193  

Para a conclusão do macho, e após retirado o eixo, o seu interior seria coberto com 

barro, processo durante o qual se deveria assegurar a posição da badaleira. Se, na 

sequência da cozedura, o molde apresentasse alguma fenda, deveria ser aplicada uma 

mistura de fragmentos de tijolo ou barro cozido misturado com claras de ovos e um pouco 

de cal e gesso para a corrigir.194  

Para a cozedura final, deveria construir-se a grelha, que seria primeiramente 

preenchida por carvão. O molde, disposto sobre esta, seria cozido pela combustão do 

material no seu interior. Uma vez mais, e caso ocorressem fendas no molde durante este 

processo, deveria ser utilizado o mesmo método acima descrito.195  

Seguidamente, o molde seria coberto por cinzas e a cova de fundição aberta com 

tamanho e profundidade suficientes para albergar o resultado da moldação. A superfície 

inferior da cova deveria ser compacta de maneira a conseguir sustentar a pressão da 

fundição, sob risco de condenar o produto final como aconteceria frequentemente. O 

molde era disposto e fixado no seu local, procurando-se assim assegurar que não se movia 

durante o vazamento. O fosso era, seguidamente, coberto com terra e os moldes 

enterrados, compactando-se devidamente a terra conforme a prática aplicada no fabrico 

de armas. Seriam abertos os gitos e os respiros e de seguida aberta a fornalha para que o 

vazamento dos moldes fosse concretizado.196  

                                                             
193 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. 266. 
194 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. 267. 
195 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. 267. 
196 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. 267. 
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Vannoccio menciona ainda a imperatividade de cautela no momento da abertura 

da fornalha, sendo que o vazamento da liga para cada molde deveria ser feito de modo 

gradual e lento, garantindo que o metal fosse suficiente e que transbordava o molde. O 

autor atenta na importância de se considerar não só a temperatura da liga, que não deve 

estar demasiado quente, mas também o perfil desenhado, nas medidas calculadas e a 

proporção da liga utilizada, que deve conter estanho e nunca chumbo, de modo a 

assegurar o bom timbre do sino.197 

A obra acrescenta ainda o facto de alguns artesãos, desconhecendo como operar o 

torno horizontal ou vendo-se na necessidade de produzir um sino demasiado grande, 

recorrerem ao torno de modelação vertical, fazendo a cércea rodar igualmente sobre um 

eixo, introduzindo um avanço técnico significativo relativamente ao método descrito por 

Theophilus. Para o executar, a estrutura do torno deveria estar igualmente bem firme de 

maneira a permitir a fácil remoção do molde no final do processo. A cércea deveria 

comportar o diâmetro total da mó do sino e obedecer às medidas referidas na Escala de 

Medida de Sinos de modo a ser possível modelar o macho.198 De seguida, seria necessário 

proceder à abertura de um espaço oco no seu centro que permitiria a combustão de lenha 

no interior para a secagem. A moldação, segundo este método, obedecia aos mesmos 

princípios da referida anteriormente, uma vez que a aplicação das sucessivas camadas de 

barro deveria ocorrer apenas quando a anterior estivesse completamente seca. Explica 

que este cuidado serviria para garantir que todas as partes do molde estariam bem 

consolidadas uma vez que, não fosse esse o caso, calor algum seria capaz de as cozer após 

a aplicação de nova camada húmida de barro.199 

O autor italiano descreve ainda uma outra possibilidade para a moldação em torno 

vertical, sendo para isso necessária a rotação do macho entre duas tábuas lisas, à 

semelhança do que acontecia na execução dos moinhos de vento. Neste caso, o molde era 

cozido e seco através de duas pequenas fornalhas que refletem o calor das chamas sobre 

                                                             
197 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. 268. 
198 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. 268.  
199 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. 269. 
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este, contrariamente ao que acontecia no cenário anterior em que a combustão acontecia 

no interior do molde. Biringuccio partilha ainda a sua preferência pelo torno horizontal, 

referindo como principais desvantagens as condicionantes do processo de secagem dos 

moldes e o seu subsequente transporte. Apesar do torno horizontal não lhe permitir o 

trabalho de moldação já no interior do fosso, como o vertical permite, o italiano defende 

a sua posição atestando a dificuldade acrescida de se trabalhar o molde se este estiver na 

vertical devido ao peso do barro e à sua maior probabilidade de partir ou rachar.200  

São ainda tecidas considerações relativas ao timbre do sino, escrevendo-se que 

alguns artesãos acreditam que este depende não só da precisão com que foram executados 

os moldes, da qualidade da liga e da devida fusão da mesma, mas também da forma como 

seria feito o seu arrefecimento. Uns defendem que os sinos deveriam ser retirados do 

fosso enquanto ainda estivessem quentes, verificando-se que nestes casos era frequente o 

sino quebrar devido à contração do metal; outros, acreditavam que os moldes deveriam 

ser deixados enterrados durante todo o processo de arrefecimento, demorasse este os dias 

que demorasse. Vannoccio manifesta-se pouco convencido com ambas as premissas 

dizendo que, na sua opinião, o sucesso de um sino depende em iguais partes do metal 

empregue, da qualidade da forma desenhada e do rigor dos cálculos. Analogamente, o 

sino deveria ter uma espessura uniforme por toda a sua estrutura, devendo ser fundido de 

uma assentada só para que o metal preenchesse com a medida desejada todas as partes, 

mas em especial o bordo. Para além das questões relacionadas com a fundição, o sino 

deveria ficar completamente limpo das cinzas empregues no seu processo de feitura e as 

proporções do badalo em relação ao peso total do sino, bem como a sua mobilidade 

deveriam estar bem calculadas para lhe conferir a sonoridade desejada. Pela importância 

que adquirem estes dois últimos fatores, o autor dedicará a cada um uma entrada 

individualizada.201 

Vannoccio partilha de seguida a sua convicção de que os sinos novos têm 

tendência a melhorar o seu timbre durante o primeiro ano, uma vez que a cada golpe do 

                                                             
200 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. 269. 
201 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. 270. 
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badalo o bordo é consolidado, reduzindo-lhe a eventual porosidade resultante da 

fundição.202 

Antes de encerrar este tópico, Biringuccio 

explica que Escala de Medida de Sinos 

previamente referida (Fig. 24) foi criada a partir 

da observação dos trabalhos de outros mestres 

sineiros, procurando com ela sistematizar a 

relação verificada entre as partes do sino. Assim, 

e começando pelos 4,5kg, o comprimento de 

cada barra equivale à espessura do bordo do sino 

e à décima-quarta parte da altura que o sino 

deveria ter, mediante os pesos expectáveis 

indicados. Esta escala regula o método descrito 

para desenho do sino, que se representa 

graficamente como se vê na Fig. 26.203  

No 13.º capítulo intitulado A regra ordenadora do peso do badalo, dependendo 

do tamanho dos sinos204 Biringuccio discorre sobre a impossibilidade de definir formulas 

exatas tanto para o cálculo dos tamanhos dos sinos como dos respetivos badalos. Contudo, 

e de maneira a garantir uma boa sonoridade à peça, seria necessário manter certa 

proporção entre as partes já que:  
se o sino for golpeado com um badalo mais leve do que deveria ser, as potencialidades 

do seu som não serão exploradas, e se o badalo for mais pesado do que o sino suporta, 

a cada golpe o instrumento estará em esforço e o seu som sairá cru e áspero, estando em 

maior risco de partir.205  

Uma vez mais partindo da observação e da experiência de outros mestres sineiros, 

Vannoccio regista uma tabela de relação entre os pesos observados para os sinos e 

                                                             
202 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. 271. 
203 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. 272. 
204 No original, em italiano Norma di quanto peso far si deueno li battagli secondo le grandeze delle 
campane.   
205 SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio (…), 
p. 272. 

Figura 26 - Diagrama representando o 

método de Biringuccio para desenhar um 

sino; CYRIL & GNUDI:1990:453. 
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respetivos badalos, servindo esta como matriz para os cálculos, mas podendo ser sujeita 

a pequenas alterações mediante a consideração do artesão. De modo a facilitar a 

compreensão desta questão, entendemos ser profícua a conversão dos valores, 

apresentados em lb, para kg conforme a tabela a baixo.206 

 
Peso do Sino 

(kg) 

Peso do Badalo 

(Kg) 

Peso do Sino 

(kg) 

Peso do Badalo 

(Kg) 

Peso do Sino 

(kg) 

Peso do Badalo 

(Kg) 

4,5 0,68 408,2 16,78 3628,7 113,4 

9,1 0,91 453,6 19,05; 19,96 3855,5 127 

13,6 1,13 544,3 20,87 4082,3 131,54 

18,1 1,59 589,7 21,77 4309,1 133,81 

22,7 1,81 635 23,57 4535,9 138,35 

27,2 2,04 771,1 28,58 4989,5 142,88 

31,8 2,27 816,5 30,39 5443,1 154,22-158,76 

36,3 2,5 861,8 34,02 5896,7 167,83 

45,4 2,95 907,2 36,29 6350,3 176,9 

68 4,08 1134 45,36 6803,9 185,97 

90,7 5,44 1360,8 56,7 7257,5 195,04 

113,9 5,9 1814,4 63,5-65,77 7711,1 204,12 

136,1 6,8 2268 72,57 8164,7 222,26 

181,4 8,62 2494,8 79,38 9071,8 231,33 

226,8 10,43 2721,6 86,18 9525,4 240,4 

272,2 12,25 2948,4 90,72 9979 244,94 

317,5 13,61 3175,1 99,79   

362,9 15,42 3401,9 106,59   

Tabela 1 – Tabela de relação entre o peso total do sino e o respetivo badalo. Adaptado de CYRIL & 

GNUDI:1990:273. 

 

O capítulo seguinte, o 14.º, Respeitante aos métodos de suspensão de sinos 

grandes de modo a que eles possam ser movidos facilmente quando tangidos207 começa 

por reconhecer que qualquer carpinteiro ou ferreiro saberia como fazer os cabeçalhos e 

                                                             
206 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. 272. 
207 No original, em italiano De modi del bilicare le campane grandi, che facilmentetirate per suonare si 
muouino. 
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cegonhas para suspender os sinos. Explica que a cegonha não passa de um tronco com 

uma parte mais grossa e pesada, que 

se assemelha mais a um golfinho 

que a um pássaro. Este elemento 

tinha uma prolongação, em forma 

de pega, que servia de alavanca para 

a movimentação do sino (Fig. 27). 

Transversalmente posicionada, 

deveria estar uma barra de ferro 

arqueada, com as duas 

extremidades curvadas 

horizontalmente, de modo a 

permitir a mais fácil oscilação do sino.208 Dependendo do peso do pedaço de madeira, da 

longitudinalidade da pega e do posicionamento da corda, que deveria estar amarrada no 

mais próximo do final da pega possível, maior seria a mobilidade do sino e, 

consequentemente, a facilidade de o tanger.209   

Para fazer soar sinos mais pesados, e nos casos das torres não estarem preparadas 

para a colocação destas alavancas, era necessária uma outra abordagem, já que a oscilação 

da peça não era viável. Nesses casos, seria instalada uma corda na extremidade do badalo 

fazendo soar o sino apenas pela movimentação dessa parte do instrumento, conforme 

demonstra também a Fig. 27.210    

O 15.º e último capítulo dedicado à indústria sineira refere O procedimento e 

método para soldar sinos rachados211, começando por explicar os motivos que levam ao 

aparecimento de fissuras nos sinos e destacando como principais fatores os golpes 

disferidos por badalos demasiado pesados e o tanger forçado e excessivo. Nestes casos, o 

sino apresentava normalmente fendas na zona do bordo ou noutras zonas, provocando-

                                                             
208 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. 273. 
209 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. 274. 
210 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. 274-275. 
211 No original, em italiano, Ordine, & modo di saldare le campane sfesse. 

Figura 27 - Os dois métodos de tanger sinos. À direita, o 

sistema de cegonha para oscilação do sino; À esquerda, o 

sistema de movimentação apenas do badalo. 

BIRINGUCCIO:1559:214. 
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lhe a perda da qualidade do seu tom.212 Biringuccio acrescenta que, por vezes, ao mandar 

fundir um sino novo, os seus proprietários acabariam por sofrer uma dupla perda, tendo 

que suportar os custos da fundição e garantir as condições necessárias para que ela 

pudesse ocorrer, motivo pelo qual os sinos velhos eram frequentemente abandonados.213  

De modo a tentar minimizar esta situação, o autor italiano propõe um método que 

consistia em, primeiramente, realizar um molde exato do interior do sino partido, 

preenchendo na totalidade o volume da abertura e reforçando-o com barras de ferro. De 

seguida, o molde deveria ser cozido e colocado no interior do sino. As extremidades do 

macho deveriam ser reforçadas com barro mole e o espaço entre este e o sino preenchido 

com terra húmida, bem compactada. As duas partes deveriam ser de seguida enterradas, 

deixando-se descoberta apenas a fenda, e as chamas da fornalha deveriam ser dirigidas 

para este local específico com recurso a uma manga (Fig. 28).214 O sino seria então 

aquecido ao ponto de ficar maleável e a dita manga, que continha um respiro na zona 

superior, continuaria a direcionar o fogo até que  
o sino se tornasse branco pelo fogo e próximo do ponto de liquefação na zona tocada 

pelas chamas, deve tocar-se com um ferro; e se a ponta entrar no metal deve tomar-se 

um pouco da liga num cadinho para colocar através da boca de saída para chamas da 

manga.215 

Na continuidade do passo 

anterior, o sino teria de ser sujeito 

ao calor permitindo que os dois 

metais se fundissem. Só após essa 

constatação é que o fogo deveria 

ser afrouxado e o sino 

progressivamente arrefecido. O 

resultado final apresentaria uma 

                                                             
212 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. 275. 
213 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. 276. 
214 Cf. SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio 
(…), p. 276. 
215 SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio (…), 
p. 276-277. 

Figura 28 - Desenho esquemático da fornalha para 

reparação de sinos partidos. BIRINGUCCIO:1559:216. 
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secção mais espessa na zona da correção, pelo que seria ainda necessário proceder aos 

trabalhos de acabamento, nomeadamente o desbaste do excesso de metal. No entanto, a 

reparação do instrumento estava concluída.216  
 

2.3. Os métodos tradicionais de fundição de sinos: M. de O. Pombo e C. Pombo e o 

Compendio de operações de geometria e das medidas e fabrica dos sinos, muito 

útil aos fundidores que os fundem, século XVIII 
 

Em território nacional encontramos, 

analogamente, referência a um tratado que reporta 

exclusivamente a operações de geometria e métodos 

de fundição de sinos. Da autoria de M. de O. Pombo 

e C. B. Pombo, provenientes da Vila de Santarém, o 

manuscrito apresenta a data de 1787 no frontispício 

(Fig. 29). Apesar dos esforços desenvolvidos, nada 

conseguimos descobrir relativamente a estes autores. 

O tratado é reconhecido e foi já referido tanto por L. 

Sebastian217 como por M. E. Carvalho218 nos seus 

estudos relacionados com a indústria sineira, mas 

nenhum dos investigadores que o trabalharam 

apresentam quaisquer informações adicionais sobre 

estes homens.  

Atualmente preservado na Biblioteca Nacional de Portugal, o manuscrito inclui 

entradas escritas com caligrafia distinta da principal, que foram certamente acrescentadas 

a posteriori. Tendo em conta o conteúdo destas anotações, relacionadas com receitas para 

verniz e misturas de terra, optamos por tratar, neste trabalho, apenas a informação do 

                                                             
216 SMITH, Cyril Stanley; GNUDI, Martha Teach (1990) – The pirotechnia of Vannoccio Biringuccio (…), 
p. 277. 
217 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...). 
218 Cf. CARVALHO, Miguel Eduardo Portela de Matos (2012) – Os Carrilhões de Mafra: estudo e 
caracterização acústica dos sinos (...) e SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em 
Portugal. (...). 

Figura 29 - Frontispício do 

Compêndio atualmente consultável na 

Biblioteca Nacional. 
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conteúdo original, deixando para reflexões futuras o conteúdo dos referidos apontamentos 

bem como o estudo sobre os seus autores. 

O Compêndio começa por introduzir o assunto dos sinos, oferecendo ao leitor um 

pequeno apanhado dos momentos evolutivos mais significativos e apresentando os 

principais títulos escritos relativamente ao tópico a tratar. Reconhece o trabalho de 

Vannoccio, embora refira que este expõe, de forma confusa, conhecimentos centenários 

provenientes dos sinos que João Jouvente teria fundido no século XIV para o palácio de 

Paris e para o Relógio de Montargis. Como referências, apontam os trabalhos do P.e 

Marsenno, a Harmonia Universal, e do Abade Le Pluche, com o título Espetáculo da 

Natureza, que, na opinião de M. de O. Pombo e C. B. Pombo, apresentavam uma 

exposição mais clara dos assuntos abordados por Birigunccio.219  

Marin Marsenne, também conhecido com Marin Marsennus ou le Père Marsenne 

procedeu na sua Harmonie Universelle, Contenant la théorie et la pratique de la musique, 

datada de 1636, a uma análise minuciosa sobre a construção e função dos instrumentos 

musicais, assim como o papel que estes desempenham na música do seu tempo.220 

Ademais, terá explorado questões associadas à vibração dos instrumentos bem como as 

suas propriedades acústicas.   

Antoine Noel Pluche, também conhecido como abade Pluche, é autor da obra 

Spectacle de la Nature , redigida entre 1732-1750.221 Dividida em oito volumes, a obra 

discorre sobre uma variedade de assuntos que incluem filosofia natural, a origem dos 

fósseis, técnicas artesanais, história natural, maquinaria, jardinagem e colecionismo de 

insetos.222 Deverá ter sido referida pelos autores portugueses por incluir aspetos técnicos 

sobre a fundição de sinos. 

Os temas apresentados são, em certa medida, semelhantes aos que temos vindo a 

expor pelo que tentaremos deter-nos apenas nos que são apresentados de novo. 

                                                             
219 Cf. POMBO, M. de O.; POMBO, C. B. (1787) – Compendio de operações de geometria e das medidas 
e fabrica dos sinos, muito útil aos fundidores que os fundem (manuscrito e inacabado), Fl. 1 e Fl. 1v.  
220 WINTERNITZ, Emanuel (1958) – Harmonie Universelle; The Books on Instruments. (Review) The 
Music Quarterly, 1958, Vol. XLIV, n. º 4, p. 534. 
221 Cf. SERRANO, Elena (2012) – The Spectacle de la Nature in Eighteenth-Century Spain (…), p. 
258;267. 
222 SERRANO, Elena (2012) – The Spectacle de la Nature in Eighteenth-Century Spain: From French 
Households to Spanish Workshops, Annals of Science, Vol. 69, n. º 2, p. 257. 
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Encontrando-se dividido em Definições, Problemas e Tratado das medidas e fábrica dos 

Sinos, dividido por sua vez em cinco capítulos, o manuscrito conta com uma parte 

introdutória onde se estabelecem conceitos de geometria sendo eles o de ponto, linha, 

linha reta,  linha curva, linhas paralelas e perpendiculares, círculo, diâmetro, semi-

diâmetro, arco, ângulo, ângulo reto, obliquo, agudo e obtuso, triangulo, triangulo 

retângulo, equilátero e escaleno, quadrado, rombo, quadrado longo, romboide, base, 

vértice e altura.223 São, de seguida, apresentados problemas de geometria para depois se 

iniciar o Breve Tratado das medidas e fábrica dos Sinos, cujo primeiro capítulo é 

dedicado às Medidas e Proporções, o seguinte, à continuação dos assuntos tratados no 

primeiro, o terceiro aos Metais, o quarto ao Forno e o quinto ao Badalo.  

No I e II capítulos são expostos métodos algo complexos e detalhados para 

desenho do perfil do sino, representados graficamente pela Fig. 30. Pela natureza técnica 

do assunto, não nos deteremos demasiado sobre este.   

O capítulo III, dedicado aos metais, 

reitera a importância da utilização de uma 

liga específica empregue na fundição de 

sinos constituída unicamente por cobre e 

estanho. Para a sua elaboração, M.de O. 

Pombo e C. B. Pombo referem como metais 

mais indicados o cobre vermelho (podendo o 

amarelo224 substituí-lo em caso de carência) 

e o estanho fino, preferencialmente o 

proveniente da Inglaterra. A preocupação 

pela natureza dos materiais estaria 

relacionada com a resistência da peça assim 

como com a sua sonoridade, já que alguns 

fundidores utilizavam prata e antimónio, metais que na opinião dos autores deveriam 

                                                             
223 Cf. POMBO, M. de O.; POMBO, C . B. (1787) – Compendio de operações de geometria e das medidas 
e fabrica dos sinos (...), Fl. 2 a Fl. 4.  
224 O cobre amarelo a que o autor se refere será o latão, uma liga constituída por cobre e zinco, que 
embaratecia o custo de produção. 

Figura 30 - Relação de Medidas do Sino, Fig. 

37. POMBO & POMBO:1787:fl.40. 
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apenas ser empregues nas campainhas destinadas aos relógios de parede. Acrescentam 

que a liga deveria ser calculada com base numa medida de quatro para um, sendo que 

quatro partes seriam de cobre e uma de estanho, registando-se variações de três para um 

e cinco para um, dependendo do artesão.225 O tratado adverte igualmente para a 

necessidade de se pesar o metal antes de carregar a fornalha, devendo o fundidor [ser] 

acautelado em pôr no forno metal que antes sobre, e sobeje, do que lhe falte, porquanto 

que o fogo faz diminuir e evaporar parte do metal.226 À semelhança do que tinha já 

referido Theophilus, também os autores portugueses referem a necessidade de se aguardar 

pela fusão completa do cobre antes da junção do estanho, que deveria ser realizada poucos 

momentos antes do vazamento dos moldes.227  

Relativamente às características 

do forno, o capítulo IV descreve um forno 

de revérbero, começando por explicar que 

este era composto por duas partes: uma 

destinada à combustão de materiais e 

outra para a fundição propriamente dita. 

Descreve a boca de carga de combustível 

e o cinzeiro e compara a fornalha a um 

forno de abóbada, relatando, com recurso 

a um desenho contido em anexo ao 

manuscrito (Fig. 31), o processo de 

funcionamento.228   

O V e último capítulo detém-se sobre a relação esperada entre o peso do badalo e 

o do sino, apresentando-se um discurso muito semelhante ao de Vannoccio Biringuccio. 

                                                             
225 Cf. POMBO, M. de O.; POMBO, C . B. (1787) – Compendio de operações de geometria e das medidas 
e fabrica dos sinos (...), Fl. 15.  
226 Cf. POMBO, M. de O.; POMBO, C . B. (1787) – Compendio de operações de geometria e das medidas 
e fabrica dos sinos (...), Fl. 15 e Fl. 15v.  
227 Cf. POMBO, M. de O.; POMBO, C . B. (1787) – Compendio de operações de geometria e das medidas 
e fabrica dos sinos (...), Fl. 15v.  
228 Cf. POMBO, M. de O.; POMBO, C . B. (1787) – Compendio de operações de geometria e das medidas 
e fabrica dos sinos (...), Fl. 15v e Fl. 16.  

Figura 31 - Forno de fundição, Fig. 46. POMBO 

& POMBO;1787:fl.45. 
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Adicionalmente, o tratado transcreve parte da tabela fornecida pelo autor italiano, já 

acima referida (Fig. 24).229  

*** 
Expostas estas três fontes, consideramos pertinente relevar o facto de existirem 

permanências claras entre elas. Apesar das distâncias cronológicas, sendo as obras 

datadas dos séculos XII, XVI e XVIII respetivamente, é possível compreender que o 

método de modelação em torno horizontal (descrito tanto por Theophilus como por 

Vannoccio) sofreu escassas alterações entre o século XII e a atualidade, uma vez que 

ainda é utilizado no processo de fabrico de sinetas. Na verdade, excetuando a tipologia 

do torno e pontuais matérias primas que foram substituídas, o processo de moldação 

conheceu parcas alterações desde que o monge beneditino o descreveu até aos dias de 

hoje.  

A compreensão das especificidades da liga deve também ser relevada, na medida 

em que Theophilus refere já a proporção de quatro partes de cobre para uma de estanho, 

ideia que Vannoccio reitera, com importância da utilização do estanho, e M. de O. Pombo 

e C.B. Pombo confirmam. As fábricas atuais utilizam ainda pequenas variações dessa 

relação, conforme se comprova pela liga utilizada na Fundição de Sinos de Braga. 

Analogamente, é observável o contato entre alguns destes autores, comprovável não só 

pela similaridade de alguns dos assuntos expostos, mas também pela presença de 

elementos já publicados, como é o caso da tabela que o Compêndio transcreve De la 

Pirotechnia. 

Por outro lado, são também evidentes pontos de ruptura entre os volumes 

apresentados, nomeadamente o facto do processo para desenho do contorno do sino estar 

omisso na obra de Theophilus, deixando-nos a incerteza se existia já algum método 

utilizado. Também o facto do torno de modelação vertical surgir apena na obra de 

Biringuccio os distancia entre si, referindo-se a modelação do falso sino com barro, 

método completamente ausente da obra do monge beneditino, que contempla apenas a 

construção do falso sino horizontalmente e em sebo. Relativamente à fundição 

                                                             
229 Cf. POMBO, M. de O.; POMBO, C . B. (1787) – Compendio de operações de geometria e das medidas 
e fabrica dos sinos (...), Fl. 16 e Fl. 16v.  
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propriamente dita, os trabalhos apresentam de igual 

modo distâncias significativas, na medida em que 

Vannoccio Biringuccio e M. de O. Pombo e C.B. Pombo 

estão já perfeitamente familiarizados com os fornos de 

revérbero, ao passo que Theophilus conhece apenas a 

fundição em cadinhos.  

Numa outra dimensão, é possível verificar que 

obra do monge beneditino apresenta algumas 

informações tendenciosas, que são posteriormente 

esclarecidas por Vannoccio Biringuccio no século XVI. 

É disso exemplo a questão de se abrirem perfurações 

triangulares no topo do sino para lhe conferir melhor 

sonoridade, a indicação de que a liga deveria ser vazada 

gradualmente e com pequenos compassos de espera entre 

cada vazamento ou a crença de que o sino não poderia ser 

completamente arrefecido enquanto ainda enterrado, 

caso contrário o metal poderia abrir fissuras. Finalmente, 

consegue ainda inferir-se uma evolução do domínio das 

propriedades acústicas do sino entre os três trabalhos, na 

medida em que esse assunto é explorado em maior detalhe à medida que a cronologia 

avança, como se percebe pela inclusão da Fig. 32 no Tratado de M. de O. Pombo e C. B. 

Pombo. Desta forma, observa-se um avanço tecnológico significativo no tempo que 

medeia a redação destas obras.  
 

 

 

  

Figura 32 – Relação entre os 

diâmetros da boca, a grossura do 

bordo e a afinação da peça, Fig. 45. 

POMBO & POMBO;1787:fl.44. 
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Capítulo 3 – Aspetos artísticos 
 

 3.1. Morfologia e tipologias de sinos 
 

A evolução morfológica dos sinos foi paulatina até ao século XVII, altura em que 

o perfil moderno estava já devidamente estabelecido em Portugal. Até lá, foram 

fabricados sinos com diversos perfilamentos e, a partir da sua análise, será possível traçar 

uma evolução cronológica do formato que estes objetos adquiriam. Enquanto que até à 

imposição do perfil moderno era possível identificar escolas e cronologias através da 

observação da forma da peça, após isso, esses dados são apenas identificáveis pelos 

elementos decorativos e inscrições.230  

 Durante esta evolução diversos perfis coexistiram, verificando-se contágios e 

permanências entre as várias formas. Devemos aqui sublinhar o facto de, pelo 

desconhecimento generalizado do património sineiro nacional, estas afirmações deverem 

ser tomadas com algumas reservas. Nesse sentido, importa enlevar que dispomos em 

Portugal de um número reduzido de sinos antigos, anteriores ao século XIII, pelo que esta 

análise diacrónica, realizada por Luís Sebastian e por nós apenas referida, teve de ser feita 

com recurso aos exemplares dispersos um pouco por todo mundo, prestando-se especial 

atenção às produções espanholas, não só devido à proximidade geográfica ao nosso país, 

mas também pelo facto de uma boa parte dos nossos mestres sineiros encontrarem em 

Espanha a sua génese.231  

 Numa fase inicial, e apesar das questões suprarreferidas, existia um claro destaque 

para os perfis verticais de secção quadrangular, como é o caso do sino do Mosteiro de 

San Gall, na Suíça, datado do século VI, e do sino da Igreja de Santa Cecília de Colónia, 

                                                             
230 Cf. SEBASTIAN, Luís (2006b) – O Sino Manuelino da Sé de Lamego. In RESENDE, Nuno (coord.) - 
O Compasso da Terra. A arte enquanto caminho para Deus, Vol.1; Lamego: Diocese de Lamego, p. 261.  
231 Cf. SEBASTIAN, Luís (2006b) – O Sino Manuelino da Sé de Lamego (...), p. 261. 
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na Alemanha, datado de 613.232  Ambos 

em ferro forjado, estes sinos eram 

executados com recurso a uma chapa de 

ferro (Fig. 33)  que era depois trabalhada 

na forja e as suas partes unidas entre si 

com elementos de suporte. Estas peças 

eram executadas, de certo modo, com 

recurso a um método semelhante ao que 

hoje conhecemos para os chocalhos. 

Classificados como Património Imaterial da Humanidade em 2015, os chocalhos são 

feitos a partir de uma folha de ferro retangular, que é repuxada e dobrada, até assumir a 

forma de uma taça. Uma asa é aposta na extremidade fechada, permitindo assim a 

suspensão ao redor do pescoço do animal. Estas peças, depois de terminadas, são envoltas 

em pedaços de cobre ou estanho e de seguida inteiramente cobertas com argila e palha, 

para serem colocadas no forno por aproximadamente uma hora. Retirada da forja, a peça 

é rolada no chão para garantir uma camada uniforme de cobre e estanho, assegurariam a 

integridade do produto final. Resta afinar o chocalho para lhe conferir o tom desejado e a 

peça está pronta.233  

 De uma cronologia próxima, agora com o cobre a 

assumir-se como matéria de eleição, encontramos o sino de 

Stival, em França, datado igualmente do século VII. As 

formas semiesféricas simples começam, por sua vez, a 

verificar-se a partir do século IX, alteração comprovada 

pelo sino de Notre Dame de Rocamadour, em França, 

elaborado uma vez mais em ferro forjado. Esta tipologia de 

perfil volta a ser observável no sino conservado no Museu 

de Córdova, em Espanha, datado do século X e já executado 

                                                             
232 Cf. SEBASTIAN, Luís (2006b) – O Sino Manuelino da Sé de Lamego (...), p. 261. 
233 Cf. UNESCO (2014) – Convention for the safeguarding of the Intangible Cultural Heritage – Urgent 
Safeguarding List, Namibia: Intergovernmental Committee for the safeguarding of Intangible Cultural 
Heritage, p. 3-4.  

Figura 33 - Representação Esquemática da Folha de 

ferro que serviria de base aos primeiros sinos de 

ferro forjado. COLEMAN:1928:58. 

Figura 34 - Sino Córdova, 

datado de 925; 

SEBASTIAN:2006b:264. 
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em bronze (Fig. 34). Segundo L. Sebastian, os perfis 

esféricos parecem continuar em utilização até ao 

XIII, conforme testemunha o sino de Melun, em 

França, e mantêm em comum com a tipologia 

anterior, o facto de serem objetos de porte pequeno, 

caracterizados por uma só asa na sua zona superior, 

o que permitia a ambivalência do seu uso, isto é, 

manual ou suspenso.234  

A transição para o momento seguinte 

ocorreu numa altura em que o bronze estava já 

estabelecido como matéria prima por excelência no 

ofício sineiro. Assim, o sino da Abadia de Fleury (Fig. 35), em França, datável do século 

VIII-IX, apresenta uma solução intermédia entre os perfis esféricos, anteriores, e os 

campanulares, que se afirmarão nas cronologias sucedâneas. Como método de suspensão, 

ostenta uma interpretação tímida daquilo que virá a ser posteriormente uma asa singela. 

O mesmo acontece com o sino de Graitschen, na Alemanha, datado do século XI, que 

conta com um perfil de transição, mas desta feita já com o adensamento da espessura do 

bordo, tornando-o mais proeminente, e aproximando-se aos perfis que hoje conhecemos 

(Fig. 35).235  

  De morfologia inegavelmente campanular, com a devida projeção do bordo para 

o exterior e dimensão adaptável apenas à sua 

suspensão, destacamos o sino de Canino, em 

Itália, como exemplar mais antigo conhecido (Fig. 

36). Datado novamente do século VIII-IX é ainda 

um perfil de barriga convexa sem definição do 

ombro, solução que parece ter tido uma 

permanência evidente em algumas correntes 

europeias, uma vez que corresponde ao desenho 

                                                             
234 Cf. SEBASTIAN, Luís (2006b) – O Sino Manuelino da Sé de Lamego (...), p. 264. 
235 Cf. SEBASTIAN, Luís (2006b) – O Sino Manuelino da Sé de Lamego (...), p. 264. 

Figura 35 - Sino de Fleury e 

Graitschen, datados dos séculos VIII-

IX e XI, respetivamente; 

SEBASTIAN:2006b:264. 

Figura 36 - Sino de Canino, datado do 

século VIII-IX; 

SEBASTIAN:2006b:265. 
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de perfil descrito e ilustrado por Vannoccio Biringuccio no século XVI (Fig. 27).236 De 

notar, também, e pela observação da representação esquemática do referido sino,  a 

presença da abertura dos orifícios triangulares no topo da peça que supostamente 

assegurariam as suas propriedades acústicas, confirmando a prática descrita pelo monge 

Theophilus no século XII.  

No que concerne ao século XIII, em Portugal conhecem-

se apenas quatro sinos. Contudo, os estudos desenvolvidos por 

Luís Sebastian para os exemplares de Coruche, Almoster e 

Coimbra permitiram já o afloramento de algumas conclusões. 

Pela observação dos referidos sinos, pode supor-se que o perfil 

por eles apresentado corresponderia à maioria das produções 

nacionais, existindo sempre espaço para a coexistência de 

variações pontuais, potencialmente explicadas pelo contágio com 

fundidores estrangeiros.237 De acordo com o mesmo autor, a 

observação indireta dos sinos de Moura e Sintra, datados dos 

séculos XIV e XV respetivamente, parece corroborar a teoria 

apresentada na medida em que estes apresentam um perfilamento 

semelhante aos mencionados para o século XIII. Pelo exposto, 

acredita-se que até aos finais do século XV, a realidade sineira 

tenha sido esta, estabelecendo-se como ponto de viragem a 

passagem para a centúria seguinte.238    

Luís Sebastian propõe ainda a análise de um outro sino, 

localizado por Alberto Vieira Braga na Capela de Santa Catarina da Serra, em Guimarães, 

e que, por não apresentar uma data concreta na sua superfície, é de difícil posicionamento 

cronológico. De qualquer modo, o referido sino, seguramente de origem medieval, 

apresenta um perfil distinto relativamente aos sinos de Coruche, Almoster (Fig. 37) ou 

Coimbra, apresentando uma largura de boca semelhante ao diâmetro do ombro e 

desenvolvendo o perfil da barriga de forma reta e diagonal, por oposição aos perfis 

                                                             
236 Cf. SEBASTIAN, Luís (2006b) – O Sino Manuelino da Sé de Lamego (...), p. 265. 
237 Cf. SEBASTIAN, Luís (2006b) – O Sino Manuelino da Sé de Lamego (...), p. 265. 
238 Cf. SEBASTIAN, Luís (2006b) – O Sino Manuelino da Sé de Lamego (...), p. 265. 

Figura 37 - Sino de 

Almoster e Lamego, 

datados dos séculos. 

XIII e XV-XVI, 

respetivamente; 

SEBASTIAN:2006b:2

68. 
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abaulados e convexos dos exemplares anteriormente referidos. Assim sendo, a existência 

deste sino comprova a referida coexistência das formas ao longo do tempo, sendo que 

essa diversidade deverá ter sido observável pelo menos até ao século XVI.239  

O sino manuelino da Sé de Lamego (Fig. 37), datado do século XV-XVI, 

apresenta, por sua vez, as formas de um perfil de transição, que se aproxima ainda mais 

ao que conhecemos hoje. De ombro mais quadrangular e de menor amplitude de abertura 

entre este último e a boca, o exemplar lamecense deverá assumir-se como tendência 

predominante do fundidor medieval, representada pelos restantes três sinos já 

mencionados.240  

A realidade observada nos sinos de Rio Tinto comprova a prevalência do perfil 

moderno no século XX, apesar de poder variar o sistema de afinação da peça, observando-

se na grande maioria das peças a devida projeção do bordo e o ombro de matriz 

quadrangular.  

 

3.2.  Elementos constituintes do sino 
 

No subcapítulo 1.2. tecemos já algumas considerações sobre as especificidades 

das encomendas de sinos, pelo que não nos alongaremos nesse assunto. Reservamos para 

a presente entrada as questões relacionadas com os motivos decorativos e representações 

iconográficas materializadas na superfície destes objetos.  

Recordamos que todos estes elementos estão compilados no glossário que 

disponibilizamos em Apêndice, devidamente explicados e acompanhados por uma 

imagem ilustrativa.  

 
3.2.1. Cordões e rendilhas  

 

Os cordões e as rendilhas são determinantes na organização da composição dos 

elementos decorativos dos sinos. Relativamente aos primeiros, são possivelmente os 

                                                             
239 Cf. SEBASTIAN, Luís (2006b) – O Sino Manuelino da Sé de Lamego (...), p. 266. 
240 Cf. SEBASTIAN, Luís (2006b) – O Sino Manuelino da Sé de Lamego (...), p. 266. 
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elementos mais recorrentes nas diferentes cronologias, sendo possível que tenham sido 

originalmente concebidos como elemento de reforço às partes de menor espessura do 

sino. Dispostos horizontalmente, no extremo do ombro e da barriga, os cordões assumem-

se como elementos ordenadores para o posicionamento dos restantes elementos 

decorativos e inscrições.241 As rendilhas, por outro lado, são apenas presença reconhecida 

nos sinos a partir do século XVII, conhecendo-se poucas aplicações deste elemento em 

sinos de génese medieval.242.   

O acervo da Fundição de sinos de Rio Tinto é esclarecedor relativamente a este 

assunto, na medida em que permite compreender e observar a diversidade de motivos 

utilizados nestes elementos. O universo de carimbos analisado permite compreender que 

as rendilhas, enquanto elemento individualizado, são as que apresentam maior número de 

variações, existindo dezoito carimbos para rendilhas, quase todas elas distintas entre si.243  

Mais ou menos trabalhadas, de cariz vegetalista ou geométrico, as rendilhas consistiam 

em bandas decorativas, dispostas em redor do sino e, no século XX, estavam já 

estabelecidas como elementos de carácter universal em quase todas as produções. 

 
3.2.2. Representações Hagiográficas, Marianas e Cristológicas  

 

Também frequentes na superfície dos sinos são as invocações de figuras sacras, 

que não só contribuem para o batismo da peça, mas também lhe transferem, de certo 

modo, as proteções oferecidas pela figura representada, como veremos no Capítulo 

seguinte. Por agora, e a esse respeito, devemos começar por referir uma forte presença de 

Santa Águeda na tradição sineira, que se verificou de forma intensa entre os séculos XIII 

e XV.244 Embora ainda sem qualquer representação figurativa, Santa Águeda é invocada 

pela inclusão de uma inscrição, presente em vasto número de peças, que se lê Mentem 

Sanctam Spontaneaum Honorem Deo et Patriae Liberationem. Significando Teve uma 

alma santa; consagrou-se ao Senhor decididamente; Honrou a Deus e alcançou o prémio 

                                                             
241 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 51-52.  
242 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 53-54. 
243 Cf. Apêndice 9 – Fichas de Inventário de Carimbos e Utensílios da Fundição e 10.2 Tipologias de 
Representação nos Carimbos (%). 
244 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 62. 
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da vida eterna, esta inscrição corresponde ao epitáfio gravado na lápide do túmulo da 

Santa.245  

Santa Águeda, ou Ágata (Fig. 38) como 

também é referida, pertencia a uma nobre família e 

vivia em Catânia no século III. A jovem despertou a 

atenção do cônsul da sua cidade, Quintiliano, que 

desejava casar-se com ela.  Recusando as investidas 

deste último, Águeda foi submetida a inúmeras 

torturas que procuravam colocar à prova a sua fé. De 

entre muitos outros flagelos, foram-lhe arrancados os 

seios e posteriormente restituídos por São Pedro que 

apareceu à jovem mártir. Mantendo-se sempre fiel à 

sua fé, Águeda foi finalmente condenada à fogueira, 

onde pereceu. No primeiro aniversário da sua morte, 

conta-nos o martirológico que o vulcão Etna entrou 

em erupção e, encaminhando-se a fúria da lava para 

Catânia, onde a jovem habitava, deteve-se defronte do 

seu túmulo, passando a cidade incólume ao sucedido.246O patronato de Santa Águeda, 

inicialmente associado a incêndios e queimaduras, como dissemos, estende-se, a partir do 

século XVII, às mulheres lactantes e amas de leite, que evocam o seu nome para garantir 

a abundância de leite nos seus seios e prevenir maleitas associadas à amamentação. Pela 

referência ao seu epitáfio presente em vasto número de sinos, Santa Águeda foi também 

adotada pelos fundidores de sinos como patrona. A imaginação popular teorizou várias 

hipóteses para esta associação da santa à indústria sineira, incluindo a semelhança do 

bronze incandescente à lava do Etna e a suposta semelhança entre a morfologia do sino e 

                                                             
245 Cf. VORÀGINE, Santiago de la (1982) – La Leyenda Dorada, Madrid: Alianza Forma, vol. 1, p. 170. 
246 Cf. VORÀGINE, Santiago de la (1982) – La Leyenda Dorada, Madrid: Alianza Forma, vol. 1, p. 167-
170. 

Figura 38 – Imagem de Santa Águeda 

no Altar de Nossa Senhora da 

Expectação, no Claustro da Sé do 

Porto. Pedro Augusto Almeida. 
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os seios que foram arrancados a Águeda segundo a sua hagiografia.247 Os seus atributos 

principais são a bandeja com os seus seios, a coroa de flores e a folha de palma.248 

No decurso do século XVI, e pela análise realizada por L. Sebastian com base nas 

inscrições sineiras bibliograficamente referenciadas, a presença de Águeda deverá ter 

sido lenta e progressivamente substituída pela de Santa Bárbara, não devendo ter chegado 

ao século XVII.249 Apesar desta afirmação encontramos, para o panorama europeu, 

informações que apontam para uma permanência da inscrição relativa a Santa Águeda no 

universo sineiro pelo menos até ao século XVIII, particularmente em território italiano.250 

Relativamente a Santa Bárbara (Fig. 39), a sua lenda, compilada tardiamente por 

Simeón Metafrasto no século X, ganhou apenas proporções evidentes no Ocidente no 

século XV, com um papel preponderante de Santiago de la Vorágine e a sua Leyenda 

Dorada.251 Popularizada a partir de então, Santa Bárbara foi alvo de devoção fervorosa, 

possivelmente também devido à importância crescente da exploração mineira na Europa, 

a partir do século XIV, ofício do qual era patrona, factos que podem ajudar a explicar a 

sua associação aos sinos apenas a partir da referida cronologia. 

Também ela virgem mártir do século III, Bárbara vivia encerrada numa torre em 

Nicomédia, já que o seu pai sofria com a ideia de a deixar exposta aos olhares dos homens. 

Apesar da clausura, a jovem conseguiu fazer chegar uma carta a Orígenes, um sacerdote 

cristão, que lhe ensinou os mistérios da fé e enviou um padre para lhe ministrar o 

sacramento do batismo, convertendo-a ao Cristianismo. O pai de Bárbara, Dióscoro, ao 

regressar de uma viagem, verificou que a sua filha se tinha convertido e mandado até 

construir uma terceira janela na torre, em alusão à Santíssima Trindade. Colérico, 

Dióscoro tentou tirar a vida à jovem Bárbara, mas as torres que a encerravam desabaram 

por milagre, libertando-a do cativeiro. Pouco depois, foi de novo capturada pelo seu pai 

                                                             
247 Cf. RÉAU, Louis (1997) – Iconografia del Arte Cristiano – Iconografia de los Santos A-F, Barcelona: 
Ediciones del Serbal, p. 33-34 
248 Cf. MUELA, Juan Carmona (2011) – Iconografía de los Santos, Madrid: Akal, p. 14. 
249 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 62-64. 
250 Cf. PIGNATIELLO, E.P. (2016) – L' Epitaffio di S. Agata "Mentem Sanctam Spontaneam Honorem 
Deo et Patriae Liberationem", p. 59-66, CORINALDI, Sauro Rossi (2016) – Una Goccia Di Splendore -  
Il Campanone e l’Orologio di Cingoli, Cingoli: Ilari Editore, p. 59.  
251 Cf. RÉAU, Louis (1997) – Iconografia del Arte Cristiano – Iconografia de los Santos A-F (...), p. 169 
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e entregue a um governador romano que a sujeitou a 

inúmeras provações com o objetivo de a levar a 

abandonar a sua fé.252  

Bárbara não cedeu e, como consequência, foi 

o seu próprio pai quem a entregou à sua morada 

eterna, decapitando-a no topo de uma colina. 

Enquanto descia, Dióscoro foi fulminado por um 

raio, como castigo divino pelos atos que acabara de 

cometer.253 Devido aos episódios expostos, Santa 

Bárbara oferece proteção contra as trovoadas e 

relâmpagos, sendo igualmente evocada em situações 

de morte súbita. Ademais, a jovem mártir é ainda 

patrona dos artífices e artilheiros, assim como dos 

arquitetos, mineiros, canteiros, fundidores de 

sinos254 e tocadores de carrilhão.255 

É já evidente, nos sinos quinhentistas 

portugueses, uma grande diversidade de evocações e 

um claro destaque para as de cariz litúrgico.256 É 

natural que o mesmo tenha ocorrido já que os sinos 

eram requisito necessário às igrejas. Por outro lado, 

esta diversidade iconográfica pode também ser explicada pelo costume de se batizarem 

de acordo com os santos padroeiros da paróquia ou da freguesia, como a seu tempo 

veremos. De qualquer modo, e com as devidas ressalvas cronológicas, o século XX veio 

confirmar a referida tendência.257 Da amostra analisada, as representações Hagiográficas 

                                                             
252 Cf. VORÀGINE, Santiago de la (1982) – La Leyenda Dorada, (...), vol. 2, p. 896-903 
253 Cf. VORÀGINE, Santiago de la (1982) – La Leyenda Dorada, (...), vol. 2, p. 896-903 
254 Cf. MUELA, Juan Carmona (2011) – Iconografía de los Santos, (...), p. 39. 
255 Cf. RÉAU, Louis (1997) – Iconografia del Arte Cristiano – Iconografia de los Santos A-F (...), p. 169 
256 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 64. 
257 Conforme comprova o estudo por nós realizado na Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto, cuja 
coleção de carimbos conta com um vasto número de diferentes representações iconográficas, compiladas 
nos Apêndices 10.3. Distribuição dos Carimbos com Representação Hagiográficas (uni.), 10.4. 
Distribuição dos Carimbos com Representações Marianas (uni.), e 10.5. Distribuição dos Carimbos com 
Representação Cristológicas (uni.).  

Figura 39 - Representação de Santa 

Bárbara - Retábulo de Santa Bárbara 

[Exerto], Gonçal Perris Sarriá, c. 

1410-1425. MNAC: 

https://bit.ly/31HOiyY 
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assumem um claro destaque, representando 34% da coleção258, e sendo bastante variadas 

as iconografias identificadas. Destacam-se, em primeiro lugar São Pedro, que aparece em 

cinco carimbos e São Sebastião, Santo António e Santa Bárbara, que se seguem com 

quatro carimbos, respetivamente259, confirmando-se uma permanência da já referida 

associação do patronato de Santa Bárbara aos sinos. 

Por outro lado, o acervo da Fundição de Sinos de Rio Tinto demonstrou, 

igualmente, uma forte procura das invocações Marianas, assumindo estas 21% da 

amostra260. Destas destacam-se Nossa Senhora da Conceição, com sete carimbos e as 

Virgens da Ternura, isto é, representações de Maria com o Menino nos braços, com 

seis.261 Também as representações Cristológicas são sobremaneira procuradas, 

comprovando-o os dez carimbos com imagens da Crucifixão que, embora seguindo todos 

o mesmo esquema de representação, variam em tamanho.262   

 

3.2.3. Representações de objetos litúrgicos 

 

De modo análogo, separamos uma categoria para as imagens de objetos litúrgicos, 

designadamente ostensórios e um vasto número de crucifixos de diferentes tamanhos. A 

sobrevivência destes carimbos permite não só esta avaliação de tendências, como também 

a comparação das representações neles representadas com as de alguns sinos já 

identificados e fundidos pela fábrica, permitindo reconhecer as suas aplicações, como 

apresentamos, a título de exemplo, na Fig. 40.  

Na fundição de Rio Tinto, o vasto repertório de motivos iconográficos foi 

sucessivamente ampliado com recurso a técnicas de decalque. Placas de gesso eram 

modeladas sobre as representações iconográficas de sinos antigos que eram enviados para 

refundição263 ou mesmo sobre imaginária em barro cru, que os sineiros adquiriam a 

                                                             
258 Cf. Apêndice 10.2. Tipologias de Representação nos Carimbos (%).  
259 Cf. Apêndice 10.3. Distribuição dos Carimbos com Representação Hagiográficas (uni.). 
260 Cf. Apêndice 10.2. Tipologias de Representação nos Carimbos (%).  
261 Cf. Apêndice 10.4. Distribuição dos Carimbos com Representações Marianas (uni.). 
262 Cf. Apêndice 10.5. Distribuição dos Carimbos com Representação Cristológicas (uni.) 
263 Cf. COUSINHA, SUC., Manuel Francisco [Carta] – 1965 Jun. 23 - Rio Tinto [a] Henrique Marques da 
Costa [Impresso]. 1965. 1 fl. Acessível na Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto. E COSTA, Henrique 
Marques da [Carta] – 1965 Jun. 30 – Almada [a] José Luís de Vasconcelos Forra [Impresso]. 1965. 1 fl. 
Acessível na Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto. 
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santeiros ou em lojas de artigos sacros.264 Outros carimbos, pela sua morfologia, 

aparentam ter sido realizados a partir de outros suportes que devem ter sido enviados para 

a fundição gondomarense de modo a serem reproduzidos, sendo essa prática confirmada 

pela existência de dois moldes para carimbos na coleção.265  

Existem ainda alguns em 

madeira embutida, isto é, escavada a 

goiva ou formão, que na sua maioria 

representam cruzes, ostensórios, 

rendilhas e caracteres alfanuméricos - 

motivos universais, que são aplicados 

em diversos sinos independentemente 

da paróquia - levando-nos desse modo 

a inferir uma preferência pelo gesso 

para as representações iconográficas, 

por constituir um modo rápido, eficaz e 

pouco dispendioso de reproduzir 

imagens. Por outro lado, permite 

também identificar uma preferência pela madeira nas representações de objetos litúrgicos 

e caracteres, sugerindo-se a utilização repetida dessses motivos que, assim sendo, eram 

feitos num material mais duradouro, em detrimento do gesso.   
 

3.2.4.  Inscrições e sinetes 

 

Também as inscrições eram presença constante nos sinos e assumiam variadas 

evocações. Como já referimos no subcapítulo 1.2., o cliente tinha total liberdade de 

escolha tanto nas imagens como nas inscrições. Sabemos que no caso da encomenda dos 

sinos de Vimeiro – Alcobaça eram solicitados os seguintes desígnios: 
No sino maior a imagem de São Sebastião, e, por baixo, a legenda:  

                                                             
264 Conforme nos explicou a Sr.ª D. Ângela Carneiro, filha de Henrique Marques da Costa.  
265 Cf. FSRT.C.067 – Molde para carimbo com imagem de Anjo da Guarda e FSRT.C.140 – Molde para 
carimbo com divisa da Ordem do Carmo, Apêndice 9 – Fichas de Inventário de Carimbos e Utensílios da 
Fundição.  

Figura 40 - Carimbo com imagem de Ostensório, 

FSRT.C.022 e a respetiva aplicação num sino de 

1932, fundido por Rio Tinto, e disponível na coleção 

de sinos históricos da Família de Jerónimo. Diana 

Felícia.  
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PADROEIRO MÁRTIR SÃO SEBASTIÃO – 1954 – 

No segundo, em tamanho, uma custódia e as legendas: 

SANTÍSSIMO SACRAMENTO  

OFERTA DOS IRMÃOS ALMEIDAS, DA RIBEIRA – 1954 –  

No terceiro, em tamanho, a imagem de Nossa Senhora de Fátima e a legenda: 

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA – 1954 – 

No quarto, o mais pequeno, a imagem de Santa Bárbara e a legenda:  

SANTA BÁRBARA VIRGEM E MÁRTIR – 1954 – 

Em todos eles, também a cruz, voltada para fora.266 

Já na encomenda, em 1958, para os sinos da paróquia de Godim, Peso da régua, 

pedia-se que figurassem as seguintes inscrições e imagens:  
Sino grande: “Fugite partes adversae. Ecce Crucem Domini.” – Imagem de Jesus 

Crucificado. 

Sino de 330 quilos: “Tantum ergo Sacramentum Veneremur cernui.” - Imagem: 

Custódia 

Sino de 235 quilos: “Te, Joseph, celebrent Agmina coelitum.” – Imagem de S. José.  

Sino de 190 quilos: “Ave, maria, gratia plena Dominus tecum.” – Imagem da Senhora 

da Conceição.267  

Pelos dois excertos, compreendemos que estas inscrições poderiam ser mais ou 

menos complexas, mediante as vontades do pároco ou da comissão fabriqueira, sendo 

também possível comprovar a diversidade das imagens pedidas, verificando-se, apenas 

nestas duas encomendas, o pedido de representações hagiográficas, marianas, 

cristológicas e de objetos litúrgicos. Por outro lado, a encomenda de Alcobaça corrobora 

a recorrência dos motivos litúrgicos, como o crucifixo, que deveria figurar em todos os 

sinos da encomenda.  

Achamos ainda pertinente referir que não existem em grande número estas 

especificações das legendas e imagens a figurar nos sinos na totalidade do acervo da 

Fundição de Sinos de Rio Tinto. Embora tivéssemos observado esse facto com alguma 

estranheza inicial, a observação da Fig. 41 leva-nos a crer que estas pequenas folhas 

                                                             
266 Cf. Figura 7 a. Especificações das legendas e imagens a incluir no sino de Vimeiro de Alcobaça, 1954, 
[Fl.1] Acervo da Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto, Anexo 4 – Documentos da Fundição.  
267 Cf. Figura 8 b. – Especificações das legendas a incluir no sino da paróquia de Godim, Peso 
da Régua, 1958, [Fl.2] Acervo da Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto, Anexo 4 – Documentos da 
Fundição. 
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seriam levadas para junto dos moldes, até para prevenir erros ortográficos nas legendas 

solicitadas, o que pode explicar o seu parco número, se assumirmos que as folhas seriam 

manuseadas durante a modelação do falso sino e colocação dos motivos em cera, 

provocando possivelmente a sua inutilização no final do processo.   

No que respeita a autoria da obra 

foi necessário esperar pelo século XVII 

para que a identificação do fundidor se 

comece a tornar uma presença 

crescente, extremamente frequente no 

século XVIII e XIX, e quase obrigatória 

no século XX.268 A presença de vários 

sinetes no acervo, respeitantes a 

diversos períodos de funcionamento da 

Fundição de Rio Tinto, comprovam esta 

afirmação. No entanto, achamos digno 

de referência o facto dos sinos poderem 

ser identificados com sinetes de empresas distintas daquelas que o fabricaram. Isso 

acontecia, por exemplo, com os sinos fundidos pela Fábrica de Rio Tinto para a Manuel 

Francisco Cousinha, em Almada, e que ostentavam o sinete do último, conforme 

comprova a correspondência entre eles trocada269 e a existência de um sinete da Fábrica 

de Relógios Monumentais no acervo da fundição gondomarense, atualmente exposto no 

Alojamento Local.  

 

3.3.  A relação com a Arquitetura  
 

Apesar de terem marcado relevante presença em escolas e liceus, quintas, 

repartições do Estado, quartéis de bombeiros entre muitos outros exemplos, os sinos 

conheceram talvez a sua maior e mais duradoura utilização no seio da Igreja.  

                                                             
268 SEBASTIAN, Luís (2006b) – O Sino Manuelino da Sé de Lamego (...), p. 270. 
269 Cf. COUSINHA, Manuel Francisco [Carta] – 1964 Jun. 26 - Rio Tinto [a] Henrique Marques da Costa 
[Impresso]. 1964. 1 fl. Acessível na Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto. 

Figura 41 - O fundidor dispõe as letras de cera na 

superfície do falso sino. O texto é o da inscrição que 

personalizará o sino e era enviado pelo cliente. 

HENRY:1975:114. 
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No entanto, e diferentemente do que seria de esperar, o uso das torres nas igrejas 

precedeu muito o emprego dos sinos, isto é, as torres não começaram a nascer por causa 

dos sinos, não foram campanários logo de início.270 Compreendemos, assim, pela 

afirmação de Carlos Alberto Ferreira de Almeida, que a função primordial deste elemento 

arquitetónico estava relacionada com a proteção e vigília das populações. Deverá ter sido 

somente no século VIII que decorreu a alteração do paradigma, passando as torres das 

igrejas a ser utilizadas como campanário e evidenciando-se, nessa altura, a função social, 

administrativa e informativa do tanger do sino.271  

O número de sinos existentes num templo diferenciava a natureza do espaço sacro. 

Nesse sentido, as Constituições Sinodais, importantes documentos que procuram aplicar 

no seu território as diretrizes da Santa Sé, designadamente as do século XVII, determinam 

como obrigatório nas Catedrais o uso de sete sinos, ou nessa impossibilidade, de pelo 

menos cinco. No caso das colegiadas, definem a existência de pelo menos três, de 

tamanhos e tons distintos de que reſulte boa consonância, pera com elles ſe fazerem ſinais 

diverſos.272 Nas igrejas paroquiais deveriam contar-se os mesmo três sinos ou, não sendo 

possível, que existissem pelo menos dois 
excepto, ſe forem tão pobres, que os não poſſão ter, porque neſte caso ſe permitirá, que 

haja ſomente hum, que bem poſſa ser ouvido em toda, ou na mayor parte da fregueſia, & 

procurarſeha, quanto for poſivel, que os ſinos ſejam bentos na forma do Pontifical.273 

As determinações eram veiculadas por todas as dioceses do país e ulteriormente 

reiteradas pelas Visitações, que constituíam visitas periódicas às igrejas e capelas, 

conduzidas por visitadores nomeados para o efeito, e cujo intento era assegurar o 

cumprimento dos desígnios conciliares. Sabemos que das obrigações do Visitador faziam 

parte  a aferição do número, estado de conservação, modo de funcionamento [dos sinos e 

                                                             
270 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de (1966) – Carácter mágico do toque das campainhas. 
Apotropaicidade do som, Separata da Revista de Etnografia n° 12, Junta Distrital do Porto, Porto, s/d., p.4.  
271 Cf. RODRIGUES, Luís Alexandre (2001) – De Miranda a Bragança: arquitetura religiosa de função 
paroquial na época moderna, Porto: Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto, p.723. 
272 Cf. Constitvicões Synodaes do Bispado do Porto, novamente feitas, ordenadas pelo illustrissimo e 
reverendissimo Senhor Dom Ioam De Sovsa, Bispo do dito Bispado, do Conselho de sua Mageſtade e fey 
sumilher de Cortina. Propostas e aceitas em o Synodo Diocesano que o dito senhor celebrou em 18 de 
Maio do Anno de 1687; Porto: Joseph Ferreyra – Impreſſor da Univerſidade de Coimbra, 1690; fl.368. 
273 Cf. Constitvicões Synodaes do Bispado do Porto (...), 1690; fl.368. 



 

110 

das torres] ou, resumindo, se cumpriam bem as funções que lhes eram destinadas.274 

Quando constatavam o mau estado de conservação destes, os Visitadores incentivavam à 

sua recuperação, conhecendo-se casos que resultaram em desavenças derivadas da 

impossibilidade do apuramento de quem era responsável pelos sinos nas igrejas.275 Ainda 

que sejam parcos os relatos de sinos danificados, são frequentes os problemas 

concernentes aos respetivos sistemas de suspensão e locais de colocação.276  

Importa relevar que é possível inferir, pela natureza dos textos dos visitadores, 

que estes raramente analisavam de perto as peças, remetendo-se à observação ao nível do 

solo e às informações prestadas pelos párocos e populações locais. Por esse motivo, 

excecionalmente são incluídos os nomes de fundidores ou descrições dos sinos.277  

Em plano, as torres sineiras assumiam frequentemente um formato 

quadrangular278 e possuíam reduzidas aberturas, contemplando apenas as necessárias para 

colocação dos sinos. Era frequente acrescentar-se um relógio279 mas o seu acesso era, por 

vezes, difícil.  

A presença dos sinos nas torres, e o facto de nos fornecerem informações precisas 

sobre a sua autoria, datação e local de fabrico, permite, por vezes, a datação de 

intervenções arquitetónicas nas mesmas, em situações onde não existem outras fontes que 

possibilitem estabelecer essa relação. No entanto, é necessária alguma prudência nas 

conclusões retiradas da leitura destas peças. No acervo de Rio Tinto, encontramos 

referência a um sino fundido em 1959 e que estava partido em 1963. Na ordem para a sua 

refundição, em 1963, solicita-se especificamente que este continuasse a apresentar a data 

                                                             
274  SOUSA, Ana Cristina Correia de (2010) – Tytolo da prata (...), do arame, estanho e ferro (...), latam 
cobre ecousas meudas... Objectos litúrgicos em Portugal (1478-1571). Tese de Doutoramento no Ramo de 
conhecimento em História da Arte Portuguesa. Porto: FLUP, p. 163. 
275 Cf. SOUSA, Ana Cristina Correia de (2010) – Tytolo da prata (...), do arame, estanho e ferro (...), latam 
cobre ecousas meudas... Objectos litúrgicos em Portugal (...), p. 156.  
276 Cf. SOUSA, Ana Cristina Correia de (2010) – Tytolo da prata (...), do arame, estanho e ferro (...), latam 
cobre ecousas meudas... Objectos litúrgicos em Portugal (...), p. 164. 
277 Cf. SOUSA, Ana Cristina Correia de (2010) – Tytolo da prata (...), do arame, estanho e ferro (...), latam 
cobre ecousas meudas... Objectos litúrgicos em Portugal (...), p. 166. 
278 Cf. BORROMEO, Carlo (1985) – Instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiásticos [I577]. Introd., 
trad. e notas de CORIA, Bulmaro Reys; nota preliminar de GERLLRO, Elena Isabel Estrada de; México: 
Universidad Nacional Autônoma de México/ Imprenta Universitaria, p. 69. 
279 Cf. BORROMEO, Carlo (1985) – Instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiásticos [I577] (…),p. 
71. 
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de 1959.280 Esta informação leva-nos a acreditar, juntamente com a existência de um 

carimbo em gesso com a data 1819 (Fig. 42)281, que estas situações seriam recorrentes e 

que muito sinos fundidos no século XX apresentam datas de cronologias anteriores. A 

referida constatação é por demais importante para o estudo destes objetos e para as 

conclusões que possam ser retiradas do conteúdo neles contido. Ou seja, ainda que 

fundido, por exemplo, no século XX, a existência de um sino com determinada data 

indica-nos que, na referida cronologia, a peça existia naquele lugar, podendo ser (ou não) 

aquela. No que toca aos metais, e à sua natureza que lhes permite ser facilmente 

refundidos e tomar novas formas, nem sempre o que parece é.  

  

                                                             
280 Cf. COUSINHA, Manuel Francisco [Carta] – 1963 Out. 28 - Rio Tinto [a] Henrique Marques da Costa 
[Impresso]. 1963. 1 fl. Acessível na Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto. 
281 Cf. FSRT.C.149 – Carimbo com data de 1819, Apêndice 9 – Ficha de Inventário dos Carimbos e 
Utensílios da Fundição.  

Figura 42 - FSRT.C.149 – Carimbo com data de 1819. Acervo da 

Fundição de Rio Tinto. Diana Felícia 
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Capítulo 4 – O tanger do sino: toques e significados 
 

4.1. O bronze campanil 
 

De especial preponderância para o sucesso dos sinos é a liga utilizada. Conforme 

temos vindo a explicar, ela consiste, já desde tempos seculares, em quatro partes de cobre 

para uma de estanho, sendo possível fazer pequenos ajustes a esta proporção de modo a 

obter timbres específicos. Rafael Bluteau define a matéria mencionada como composição 

metálica, em que de ordinário entram cobre e estanho, com que se fazem sinos e 

campainhas, donde lhe veio o nome de Campanil.282 Percebemos assim que, pela sua 

especificidade de usos, esta liga obteve então a designação de bronze campanil.  

Apesar dos Egípcios terem já executados, em 2000 a.C., os seus sinos em bronze e 

com aplicações decorativas realizadas com recurso à técnica da cera perdida, o bronze 

campanil que hoje conhecemos deverá ter surgido, inicialmente, na China do século V 

a.C..283  

 Para além da liga utilizada que como vimos, potencia as qualidades sonoras da 

peça final, existe ainda uma direta correlação entre os diâmetros de boca, o peso total do 

sino e o tom, ou seja, a nota musical que este assumirá. De modo a tornar mais simples a 

compreensão desta relação, transcrevemos a tabela a baixo, que demonstra precisamente 

quais as notas obtidas mediante o peso e o diâmetro do sino.  

 
Diâmetro (L) Peso (Kg) Nota Musical Diâmetro (L) Peso (Kg) Nota Musical 

1.49 2.160 DÓ 0.66 190 RÉ 

1.40 1.700 DÓ# 0.62 150 RÉ# 

1.32 1.550 RÉ 0.57 135 MI 

1.25 1.280 RÉ# 0.55 110 FÁ 

1.19 1.100 MI 0.52 95 FÁ# 

1.12 920 FÁ 0.49 80 SOL 

1.04 720 FÁ# 0.46 65 SOL# 

0.97 620 SOL 0.44 58 LÁ 

                                                             
282 BLUTEAU, Rafael (1712-1728) – Vocabulario portuguez e latino (...), Vol. 2; p. 84. 
283 Cf. SEBASTIAN, Luís (2006a) – A fundição sineira em Portugal, da História à investigação (...), p. 3. 
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0.93 520 SOL# 0.42 50 LÁ# 

0.89 450 LÁ 0.40 40 SI 

0.84 380 LÁ# 0.37 32 DÓ 

0.79 315 SI 0.34 27 DÓ# 

0.74 260 DÓ 0.33 23 RÉ 

0.70 210 DÓ# 0.31 19 RÉ# 

Tabela 2 – Tabela de relação entre o diâmetro da boca do sino, o seu peso total e a afinação que este terá 

no final.284 

 

4.2. Formas de tocar o sino 
 

Antes de tecermos quaisquer considerações sobre as diversas formas de tanger os 

sinos, importa discorrer sobre alguns aspetos técnicos. Os sinos integram a categoria dos 

idiofones, instrumentos caracterizados pela sua capacidade de emissão de som através da 

vibração do seu próprio corpo, sendo que essa ação pode ser despoletada por elemento 

integrante do próprio instrumento ou por um agente externo. Do segundo caso, acionados 

por elementos como por exemplo uma baqueta, são exemplo os xilofones e os 

metalofones.285  

Esta classificação é, contudo, rebatida por alguns autores que consideram que o 

tanger dos sinos, apesar da sua demarcada função de sinalização e mobilização nas 

comunidades, não constitui uma manifestação musicais quando utilizado com as referidas 

funções, contrariamente ao que sucede com o seu uso na forma de carrilhão.286 No 

entanto, entendemos digno de referência o facto de, no seu processo de classificação como 

Património Cultural Imaterial pela UNESCO, os chocalhos surgiram igualmente referidos 

como idiofones de percussão287, o que nos leva a acreditar que a mesma categoria de 

instrumentos possa ser igualmente aplicada aos sinos.  

                                                             
284 De acordo com COUSINHA, LDA – RELÓGIOS DE TORRE E SINOS (s.d.) – Tabela de Medidas 
e Pesos de Sinos de Bronze [Em-Linha] que adotamos pela relação comercial que esta empresa manteve 
com a Fundição de Sinos de Rio Tinto a partir de 1961. 
285 Cf. FREITAS, Corrêa; FERREIRA, Ana Lucia; BARROS, Thales Gonçalves (2015) – Sinos: Física 
e música fundidas em bronze; In “Revista Brasileira de Ensino de Física”, v. 37, n.º 2, 2303, p. 1. 
286 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal. (...), p. 81. 
287 Cf. UNESCO (2014) – Convention for the safeguarding of the Intangible Cultural Heritage – Urgent 
Safeguarding List (…), p. 3. 
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Existem duas formas de fazer soar estas 

peças: a mais antiga, e única possível para 

determinadas tipologias, como os sinos balão ou 

baleia, consiste em prender cordas às extremidades 

inferiores dos badalos, proporcionando, assim, a 

sua movimentação e os golpes necessários nas 

paredes internas da peça (Fig. 43).  No caso de 

sinos pequenos, eles podem ser acionados através 

de cordas presas à cegonha, elemento metálico por 

sua vez unido ao cabeçalho do sino e que lhe 

permite rodar sobre o seu eixo, fazendo com que o 

badalo disfira os golpes necessários no interior do 

instrumento para o fazer soar (Fig. 44). Seguindo 

o mesmo método, e para sinos um pouco mais 

pesados, estre trabalho pode ser auxiliado pela 

instalação de uma roldana que ajudará na 

distribuição das forças.  

 Ambos os modos de tanger o sino são igualmente válidos para o seu toque manual 

assim como para o eletrónico. No caso dos sistemas automáticos de toque, a primeira 

forma é feita atualmente por motores que permitem não só a oscilação do instrumento, 

mas ajudam também na travagem do mesmo; a segunda, é obtida através da instalação de 

pequenos martelos metálicos que diferem o golpe na zona exterior do bordo, e não no 

interior, como habitualmente.288 Pela observação dos sinos que constituem o carrilhão da 

Igreja de Arentim, pudemos comprovar a ação destes dispositivos eletrónicos nos sino 

que, ao golpear o instrumento repetidamente no mesmo local exato e com a mesma força 

controlada, acaba por provocar um desgaste visivelmente distinto dos sistemas 

manuais.289  

                                                             
288 Cf. A FUNDIÇÃO DE SINOS DE BRAGA – SERAFIM DA SILVA JERÓNIMO E FILHOS, 
LDA (s.d.) – Dispositivos de toque [Em-Linha] 
289 Cf. Fotografia 10 – Efeitos da ação dos Martelos de Percussão automática de sinos da Igreja Matriz 
de Arentim, Braga com Fotografia 11 – Aspeto do badalo após oxidação do ferro e efeitos da ação dos 

Figura 43 - Representação esquemática do 

modo de repicar de um sino. Tiago Cruz. 
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Importa também referir que, no caso de se percutir o interior do sino com o badalo, 

o controlo do toque é bastante mais eficaz do que quando se utiliza o método que implica 

a oscilação do sino. Uma descoberta que alterou todo o universo sineiro foi a constatação 

que, no supracitado método, a inversão do sino sobre si possibilitava o repouso do badalo, 

conseguindo assim controlar-se o toque pela ausência do mesmo.290  

A partir da primeira metade do século 

XX, os relógios eletromecânicos começam 

a afirmar-se como sinais de modernidade 

nas comunidades e, depois destes, os 

eletrónicos. O advento tecnológico passou a 

permitir o controlo dos sinos e carrilhões a 

partir do próprio relógio levando a que, 

desde então, sino e relógio se tornassem 

quase indissociáveis, assumindo-se ambos 

como instrumentos de mensuração do 

tempo e sem qualquer necessidade de 

intervenção da mão humana.291 

Com a automatização dos sistemas de 

toque, ocorrida paulatinamente a partir de 

1980292, ocorre concomitantemente o 

progressivo desaparecimento das técnicas 

tradicionais de tanger o sino, estando neste momento quase desaparecido este modo de 

fazer. Em toda a duração da presente investigação, e apesar dos nossos esforços, 

                                                             
golpes de badalo manuais, para comparação com a fotografia anterior, Apêndice 11.4. O Carrilhão da 
Igreja Matriz de Arentim, em Braga. 
290 Cf. FREITAS, Corrêa; FERREIRA, Ana Lucia; BARROS, Thales Gonçalves (2015) – Sinos: Física 
e música fundidas em bronze (...), p. 3. 
291 Cf. SEBASTIAN, Luís (2006a) – A fundição sineira em Portugal, da História à investigação, in Actas 
do 3.º Simpósio sobre Mineração e Metalurgia Históricas no Sudoeste Europeu, Porto, Sociedad Española 
para la Defensa de i Patrimonio Geológico y Minero, p. 103. 
292 Cf. AUGUSTO, Carlos Alberto (2014) – Sons e silêncios da paisagem sonora. Lisboa: Fundação 
Francisco Manuel dos Santos Apud. GONÇALVES, Ana Patrícia; DIOGO, Andréa; DUARTE, Joana; 
SANTOS, Marisa (2017) – Tradição sineira: entre o tangível e o intangível. In “Revista 
MEMORIAMEDIA 2.” Art. 2, p.4. 

Figura 44 - Representação esquemática do 

modo de bamboar um sino. Tiago Cruz. 



 

116 

conseguimos apenas localizar o Sineiro Hélder.  

A tarefa do sineiro era extremamente especializada e requeria o conhecimento e a 

capacidade de execução de um sistema de codificação acústica bastante complexo. Para 

além disso, e, a título de exemplo, no caso da igreja ter no mínimo cinco sinos, sendo 

assim possível recriar algumas melodias de música sacra, o sineiro teria ainda que 

dominar a execução de algumas composições, adquirindo este saber, na maior parte das 

vezes, de modo autodidata. No que respeita os domínios religiosos sabemos, pelo 

conteúdo de um dos dois manuscritos de toques de sinos presentes na Sé do Porto293, que 

o sineiro dava os sinais devidos apenas mediante indicação prévia das campas e que 

seguia um código detalhado que lhe mostrava como os tanger em cada um dos dias das 

festividades do calendário litúrgico. Nos casos que extrapolavam os anteriormente 

enunciados, o sineiro estava completamente interdito de emitir sinais a pedido de 

estranhos ou mesmo do pároco sem primeiro participar essa intenção e solicitar a 

respetiva autorização ao sacristão-mor, sob pena de abuso muito reprehensivel.294 Pela 

mesma fonte, percebemos igualmente que estes mestres eram remunerados pela sua 

tarefa.295 

Os mecanismos automáticos de toque permitiram, no entanto, a inclusão de novas 

composições nos repertórios já existentes, algumas bem distintas das autóctones, 

mitigando dessa forma as inúmeras variações regionais de toque que se verificavam 

anteriormente. A gravação das composições musicais pode ser feita de duas formas 

distintas: podem ser gravadas em cilindros, no caso dos relógios eletroestáticos, ou podem 

ser armazenadas em suportes de memória digitais.296 Na atualidade, estes sistemas 

automatizados de percussão dos sinos permitem não só o seu acionamento sem qualquer 

intervenção humana, através da programação dos mesmos (nos casos dos sinais que 

ocorrem todos os dias às mesmas horas como as chamadas para a missa), mas, também, 

o seu controlo remoto em alguns casos, permitindo ao pároco ou sacristão que, através de 

                                                             
293 Os manuscritos foram integralmente transcritos por nós e que estão em processo de publicação. 
294 [S.a.] – Tabela para uso do Fiel da Sacristia [Manuscrito]. 1.º Quartel do Século XX (1899-1918?). 
Acessível no Arquivo do Cabido Portucalense, Observações Geraes. Fl. 3.  
295 [S.a.] – Tabela para uso do Fiel da Sacristia [Manuscrito]. 1.º Quartel do Século XX (1899-1918?). 
Acessível no Arquivo do Cabido Portucalense, Observações Geraes. Fl. 3.  
296 Cf. SEBASTIAN, Luís (2006a) – A fundição sineira em Portugal, da História à investigação (...), p. 
103. 
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um comando ou do envio de um SMS, possa a partir de qualquer local emitir comunicados 

como falecimentos.297 

As eras mais recentes acrescentaram um outro elemento aos campanários que lhes 

potenciou ainda mais as propriedades de símbolo de autonomia e de identidade de uma 

povoação. Referimo-nos à instalação de megafones que potenciam o som dos sinos e lhes 

permitem um maior alcance territorial. O sino foi desde cedo motivo de rivalidades e 

disputas entre comunidades, como adiante veremos, sendo por isso compreensível esta 

vontade e orgulho em fazer o seu sino ser ouvido à máxima distancia possível.298  

Todas estas alterações de paradigma têm um direto impacto nas paisagens sonoras, 

mais ainda nas rurais, na medida em que se perdem as especificidades inerentes ao toque 

manual, onde a imperfeição é parte integrante.   

 

4.3. Tipos de toque e utilizações 
 

Sabemos que existiam diferentes formas de fazer soar o sino, sendo hoje muito 

difícil compilar e registá-las na íntegra também por consequência desaparecimento dos 

próprios sineiros e populações. São cada vez mais escassas as pessoas que sabem 

diferenciar todas estas variações sendo, por outro lado, difícil localizar torres sineiras 

adaptadas ao toque manual. Numa outra perspetiva, estas nomenclaturas conhecem 

inúmeras variações regionais e o levantamento de todas as suas definições seria 

demasiado moroso. Contudo, apresentamos uma pequena amostra demonstrativa de 

toques que foi possível recolher. 

 Começando pelo “repicar” dos sinos, Raphael Bluteau refere que o termo designa 

o tom harmónico e alegre como se costuma [tocar] em ocasião de festas.299 Mais 

concretamente, significa o toque a várias vozes, ou seja, o tanger simultâneo de vários 

sinos mesmo que o seu método de percussão não seja o mesmo. Contrariamente, “picar” 

                                                             
297 Cf. JORNAL DE NOTÍCIAS (2019) – Braga: Única fundição de sinos do país inova para sobreviver 
na arte milenar. 
298 Cf. SEBASTIAN, Luís (2006a) – A fundição sineira em Portugal, da História à investigação (...), p. 
106. 
299 Cf. BLUTEAU, Rafael (1712-1728) – Vocabulario portuguez e latino (...), Vol. 7, p. 259. 
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define o toque individual de um sino, percutindo-lhe o badalo apenas num lado do 

bordo.300  

Por outro lado, “dobrar” tem já uma conotação mais penosa, na medida em que 

se utiliza este toque pelos defuntos301, e obtém-se através da inversão da posição do sino 

sobre o seu eixo. Apesar de não encontrarmos referência ao uso deste tipo de toque, 

“bombear” designa o som obtido através da oscilação do sino, fazendo o badalo incidir 

no lado oposto ao movimento criado.302     

Já tocar a “rebate” designa, de acordo com  R. Bluteau, o sinal que se faz com 

gritos, ou sinos, ou instrumentos de guerra para juntar gente, tomar as armas e resistir 

ao improviso acontecimento do inimigo; porque vem a ferir, que é bater, e sai se a rebate-

lo.303 Como adiante veremos, durante algum tempo, foi este o toque utilizado para avisar 

as populações em caso de incêndio. 

Outras expressões poderiam aqui ser exploradas e, a verdade, é que esse 

levantamento não está realizado. Sabemos que existiram vários esforços para levantar e 

registar os diversos tipos de toques e seus significados, para além das suas variações 

regionais, mas não conseguimos aferir os resultados de nenhum desses projetos. 

Acreditamos que seria profícuo e urgente este trabalho, sob risco de se perder esta 

informação. No entanto, e por ora, estas são as variações que conseguimos apresentar.  
 

4.4. Carrilhões 
 

Desde as mais remotas civilizações que se usam pequenos conjuntos de sinos, de 

diferentes tamanhos, como forma de constituir peças musicais. A partir de, pelo menos, 

o século X, sabe-se que os sinos passaram a ser utilizados para fazer música, geralmente 

em número de oito, abrangendo uma oitava diatónica – por exemplo, dó, ré, mi, fá, sol, 

lá, si, dó. A dada altura, convencionou-se que o toque dos sinos deveria fazer-se seguindo 

uma sequência, de acordo com o modelo 321 por exemplo, sendo que o maior número 

                                                             
300 Cf. SEBASTIAN, Luís (2006a) – A fundição sineira em Portugal, da História à investigação (...), p. 
98. 
301 Cf. BLUTEAU, Rafael (1712-1728) – Vocabulario portuguez e latino (...), Vol. 3, p. 275. 
302 Cf. SEBASTIAN, Luís (2006a) A fundição sineira em Portugal, da História à investigação (...), p. 98. 
303 Cf. BLUTEAU, Rafael (1712-1728) – Vocabulario portuguez e latino (...), Vol. 7, p. 134. 
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corresponde à nota mais aguda e o mais pequeno corresponde à nota mais grave. Um 

outro momento que revolucionou a história sineira foi a compreensão de que se poderia 

explorar todas as restantes combinações dessas notas, abrindo-se assim a possibilidade de 

criação de um número muito mais amplo de melodias, mesmo para conjuntos com poucos 

sinos. Só para dar uma noção da dimensão das possibilidades, num conjunto de três sinos, 

esta alteração de consciência multiplica as diferentes combinações de toque para seis; 

para um carrilhão de quatro sinos, as possibilidades aumentam para vinte e quatro; um 

conjunto de oito sinos, ou seja, uma oitava, permite 40.320 sequências possíveis.304 

Digna de referência é a ainda a existência da Federação Mundial do Carrilhão, que 

registou os maiores carrilhões do mundo, organizou congressos e gravou CD’s com 

música de alguns destes carrilhões. Segundo a Federação, um carrilhão é, por definição, 

um instrumento musical composto por sinos de bronze que, ao ser acionado por um 

teclado, faz soar peças musicais.305 Embora seja esta a definição aceite, sabemos que 

existem conjuntos de sinos afinados com diferentes tons na Inglaterra, reconhecido país 

de forte tradição sineira como já referimos, que são acionados pelo velho sistema de 

cordas. São considerados carrilhões os conjuntos de sinos com número superior a vinte e 

três peças, salvo se tiverem sido executados antes de 1940, sendo que grupos anteriores a 

esta data, constituídos por um número de quinze a vinte e dois sinos, podem ser 

designados por carrilhão histórico.306  

De Portugal, estão inscritos na lista da Federação os carrilhões da Igreja dos 

Clérigos, o do Convento de Mafra e o do Santuário de Fátima, com quarenta e nove, 

cinquenta e três e setenta e dois sinos, respetivamente.307  

A Igreja de São Cristóvão de Rio Tinto conta também com um conjunto de 

dezassete sinos, fundidos na Fundição gondomarense308 e transportados para o seu destino 

                                                             
304 Cf. FREITAS, Corrêa; FERREIRA, Ana Lucia; BARROS, Thales Gonçalves (2015) – Sinos: Física 
e música fundidas em bronze (...), p. 3. 
305 Definição de acordo com a Federação Mundial do Carrilhão, Disponível Em- Linha em 
[https://www.carillon.org/eng/fs_orga.htm] 
306 Definição de acordo com a Federação Mundial do Carrilhão, Disponível Em- Linha em 
[https://www.carillon.org/eng/fs_orga.htm] 
307 WORLD CARRILLON FEDERATION – Carrillions [Em Linha] 
308 Cf. Apêndice 11.3. O carrilhão da Igreja Matriz de Rio Tinto. 
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final a 25 de maio de 1947, em cortejo festivo que incluía 18 carros de bois.309 Sabemos 

que com um total de 3.655,5 kg, o preço do carrilhão e respetivos acessórios foi de 

16.500$00, pelo registo de saída presente no livro Fregueses da Casa, onde se anota 

também a afinação de cada um dos sinos.310  

Para tanger vários sinos, estas cordas podem estar 

associadas a um sistema de teclado – como acontece com o 

carrilhão da Torre dos Clérigos - ou dispostas em tensão, 

naquilo que popularmente se chama uma “aranha”, 

permitindo assim que o sineiro tenha a possibilidade de 

acionar os sinos tanto com as mãos como com os pés.  Neste 

último caso, o sistema conta com uma pedaleira311 e dois 

batentes de madeira, aos quais estão presas as cordas de 

ferro, do modo ilustrado na Fig. 45. Segundo nos explicou 

o Eng.º Carlos Jerónimo, da Fundição de Sinos de Braga, 

estes batentes podem comportar até seis sinos cada um, 

sendo que a pedaleira deverá contemplar a restante 

quantidade dos sinos do carrilhão. Ao puxar cada uma das 

cordas312, ou ao carregar em cada um dos pedais313, é 

acionado um sino distinto, permitindo assim executar 

melodias no carrilhão.314  

Quase poético, no nosso entender, é o facto do sineiro que funde os sinos ser 

também aquele que que os sabe tanger em Rio Tinto. Através de uma das cartas presentes 

                                                             
309 Cf. MAGALHÃES, Albano (1999) – Monografia de Rio Tinto - Apontamentos monográficos (...), vol. 
2, p.262. 
310 Cf. Figura 4 – Página do Livro Fregueses da Casa, 1942-1947, respeitante ao registo de saída do 
carrilhão da Igreja de Rio Tinto, em Gondomar, 1946, Acervo da Fábrica de Fundição de Sinos de Rio 
Tinto, Anexo 4 – Documentos da Fundição.  
311 Cf. Fotografia 6 – Pormenor da aranha do carrilhão que existia na Fundição de Sinos de Rio 
Tinto, s./d., Autor desconhecido, Anexo 1 – Registo Fotográfico.  
312 Cf. Fotografia 4 – Aspeto interior da Torre da Igreja Matriz de Arentim, Braga, onde se podem observar 
os cabos de aço da aranha, Apêndice 11.4. O Carrilhão da Igreja Matriz de Arentim, em Braga. 
313 Cf. Fotografia 5 – Aspeto da pedaleira da aranha do Carrilhão da Igreja Matriz de Arentim, Apêndice 
11.4. O Carrilhão da Igreja Matriz de Arentim, em Braga. 
314 Cf. Fotografia 6 – Sineiro Hélder Pinto executando a Marcha Fúnebre no carrilhão da Matriz 
de Arentim, Braga, a partir do sistema de aranha, durante o toque de Defuntos, Apêndice 11.4. O 
Carrilhão da Igreja Matriz de Arentim, em Braga. 

Figura 45 - Representação 

esquemática do batente de um 

sistema de aranha, que pode 

acionar 6 sinos diferentes. Ao 

puxar cada uma delas no sentido 

assinalado, faz-se soar cada um 

deles. Diana Felícia. 
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no acervo da fundição, ficamos a saber Henrique Marques da Costa tangia o carrilhão 

fundido pelo seu pai e que o iria fazer por ocasião da comunhão do seu sobrinho, António 

Alberto Martins Barbosa.315 Ângela Carneiro, filha de Henrique, recorda-se de 

acompanhar o pai nestes momentos, dizendo que Henrique tocava a aranha de olhos 

fechados e trauteava as cantigas enquanto o fazia. Ângela tem ainda memória de um 

caderno onde o seu pai registava as músicas que tocava no carrilhão da igreja. Embora 

este registo não tenha sido encontrado durante a nossa investigação, encontramos sim um 

par de fotografias que nos ilustra uma aranha instalada nos espaços da fundição (Fig. 

46)316, sugerindo que esta constituía o guia para a concretização do toque dos sinos.  

 

  

                                                             
315 Cf. COSTA, Henrique Marques da [Carta] – 1967 Jun. 07 – Cabeçais - Arouca, [a] Pároco de Fermede 
[Impresso]. 1967. 1 fl. Acessível na Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto.  
316 Cf. Fotografia 5 – Pormenor da aranha do carrilhão que existia na Fundição de Sinos de 
Rio Tinto, s./d., Autor desconhecido e Fotografia 6 – Pormenor da aranha do carrilhão que existia na 
Fundição de Sinos de Rio Tinto, s./d., Autor desconhecido, Anexo 1 – Registo Fotográfico e Iconográfico.  

Figura 46 - Pormenor do carrilhão que existia na Fundição de Sinos de Rio Tinto com 

um homem não identificado que os toca, Acervo da Família Costa. 
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Capítulo 5 – Os sinos e o tempo 
 

Pela sua diversidade de usos, simbólicos e reais, os sinos têm uma presença 

centenária nas paisagens sonoras e da memória afetiva das populações.  Para além de 

anunciarem nascimentos e mortes, de convocarem para missas e outros ofícios divinos e 

de avisarem sobre incêndios, os sinos eram também marcadores do curso do tempo. O 

sino tocava para se iniciarem os trabalhos nos campos e para estes cessarem, sendo até 

perigoso continuar após essa hora317; eles marcavam as horas e, mais tarde, foram ainda 

integrados nos relógios mecânicos das torres continuando, assim, a ser responsáveis pelo 

anúncio sonoro. Por outro lado, eram responsáveis pela demarcação das principais festas 

do calendário litúrgico. 

Pelo exposto, eles são o símbolo de autonomia de uma povoação, ao mesmo tempo 

que são requisito necessário à perfeição dos templos.318 Desde cedo que o seu tamanho 

e amplitude sonora são motivo de disputa entre aldeias, existindo relatos de roubos e 

rivalidades.319 Analogamente, são símbolos de poderio económico e administrativo e, no 

caso dos edifícios religiosos, como já vimos, atuam como elemento diferenciador da 

dimensão do templo.320 
 

5.1. O universo supersticioso e ritual – fundição e bênção 
 

As superstições estão presentes desde as primeiras etapas de execução do sino. 

Sabemos que, no momento do vazamento da liga, a presença de elementos do sexo 

feminino não era recomendada. Acreditando que as mulheres têm um pacto com o diabo 

e, sendo o sino um instrumento divino, a presença das primeiras poderia comprometer o 

sucesso da fundição.321 Isto ocorria na Fábrica de Fundição de Rio Tinto, único local onde 

                                                             
317 Cf. ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de (1964) – Senhora da Abadia, In Revista de Etnografia, Porto: 
Museu de Etnografia e História de Augusto César Pires de Lima, vol. II, tomo 2, p. 342. 
318 Constitvicões Synodaes do Bispado do Porto (...)1690, fl. 368. 
319 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal (...), p. 91. 
320 Constitvicões Synodaes do Bispado do Porto (...) 1690, fl. 368. 
321 Cf. MAGALHÃES, Albano (1999), Monografia de Rio Tinto - Apontamentos monográficos (...), vol. 
1, p. 211.  
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encontramos referência a esta prática, e perdurou durante a gerência de Ana Dias Vieira 

que, em dias de vazamento do metal, encerrava a fábrica e permitia apenas o acesso aos 

funcionários do sexo masculino.322  

Comum era, também, espalharem-se mentiras pela população ou, noutros casos, 

pelos funcionários da fundição, como acontecia na fábrica gondomarense, acreditando-se 

que esta prática asseguraria uma melhor sonoridade ao produto final.323   

Relacionada com esta crença está uma outra, praticada em tempos em que os 

sineiros eram ainda itinerantes, em que se acreditava que, se a liga fosse benzida324 ou se 

os padrinhos e as senhoras da localidade acrescentassem algumas moedas ou joias, de 

ouro ou de prata, à liga durante a fundição, o sino teria igualmente um melhor timbre. 

Acerca desta última, a Enciclopédia Luso-Brasileira esclarece que os proventos das 

doações eram recolhidos numa câmara acima da fornalha incandescente, nunca chegando 

a ser derretidos, e reunidos pelo sineiro no final do seu trabalho como modo de 

pagamento.325  

 Devemos ressalvar o facto de o sino adquirir as suas propriedades bentas através 

de um ritual de sacralização designado de batismo (Fig. 47). É um processo complexo 

que se inicia com a ornamentação do instrumento com flores e vegetação, seguindo-se, 

de entre muitos outros passos, o desenho de 4 cruzes no interior da peça que o oficiante 

traça com o Santo Crisma em alusão aos quatro pontos cardeais, potencializando 

simbolicamente a melhor difusão do seu som.326  

A solenidade é realizada em cerimónia dedicada e dirigida por um bispo ou pároco 

local, onde o sino é purificado, ungido e defumado com incensos. São lhe dirigidas 

orações e abluções e, à semelhança do que acontece com uma criança, são-lhe atribuídos 

padrinhos e um nome pelo qual ficará conhecido. Após benzido, pode iniciar os seus 

desígnios divinos. No que respeita à seleção do nome, é comum escolher-se a designação 

                                                             
322 Segundo os relatos de Joaquim Carneiro e Ângela Carneiro, durante as múltiplas visitas realizadas à 
fábrica.  
323 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal (...), p. 96. 
324 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal (...), p. 96. 
325 Cf. GRANDE Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, vol. XX IX, Lisboa/Rio de Janeiro, Editorial 
Enciclopédia, s/d., p. 178.  
326 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal (...), p. 94. 
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do orago da igreja, do padroeiro da freguesia, da confraria que o ofereceu ou ainda o nome 

da invocação nele presente.327  

 

 Depois de sacralizado, o sino eleva a sua condição de instrumento musical 

ordinário a alfaia litúrgica e passa a ser entendido não só como a voz de Deus, podendo 

manifestar as vontades d’Ele através do seu toque, mas também como mediador e agente 

de comunicação com outras figuras sacras, nomeadamente Santos e várias evocações de 

Nossa Senhora. Desta forma, ao tange-lo pode aceder-se à proteção da sua evocação e 

rogar-lhe que interceda por nós junto de Deus Nosso Senhor. Os sinos são, então, a voz 

que se ergue até ao Altíssimo. 

 

5.2. Propriedades profiláticas, apotropaicas e esconjuratórias  
 

A proteção oferecida pelo toque dos sinos durante a gravidez e o parto é 

reconhecida e encontrou diversas variações regionais.  

Em ocasiões de parto difícil, em Fundada – Vila do Rei, acreditava-se que uma 

criança com o nome Maria deveria dar três badaladas num sino de uma das igrejas da 

localidade para que dessa forma todas as mulheres da povoação rezassem pela parturiente. 

Em contextos semelhantes, em Idanha-a-Nova, dobravam-se nove vezes os sinos para que 

                                                             
327 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal (...), p. 94-95 

Figura 47 - O batismo de um sino: (da esq. para dir.) Limpeza do sino; Benção; Purificação pelo 

Incenso. COLEMAN:1928;87-89. 
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se rezassem nove Ave-Marias a Nossa Senhora, garantindo assim a proteção das mulheres 

expectantes; noutras localidades, como em Oleiros, deveria ser o futuro pai a levar a cabo 

tal tarefa, tangendo o sino em igual número de vezes328 e na Ilha Terceira, a referida ação 

deveria ser cumprida com os dentes.329 Designada crença foi tão conhecida e as suas 

versões tão diversificadas que, em Guimarães, no Santuário de Nossa Senhora da 

Oliveira, era o sineiro quem tangia o sino em casos de parto difícil, e tangia-o quanto 

mais, tanto maior fosse a espórtula que lhe dessem.330 

 Noutros domínios, nomeadamente na esfera eclesiástica, e segundo esclarece 

Alberto Braga, esta prática foi justificada pela ação mobilizadora do tanger do sino 

lembrando que, na sequência do mesmo, todas as mulheres deveriam rezar pela 

parturiente.331 Carlos Alberto Ferreira de Almeida discorda da justificação apresentada 

por A. Braga e fundamenta a sua opinião na possível associação a cultos de Nossa 

Senhora das Dores, Nossa Senhora do Ó ou Senhora dos Partos, indicando que as igrejas 

onde era feito o toque seriam quase sempre de orago relacionado com imagens que 

oferecem proteção a mulheres expectantes. Acrescenta ainda que este tipo de tanger 

parece ter um sentido de aviso à santa evocada. Como se pretendesse acordar a Santa 

para que atenda a devota 332. 

Concernindo este assunto, devemos salientar a pesquisa por nós realizada no 

Santuário Mariano, uma compilação do século XVIII referente às imagens milagrosas da 

Virgem encontradas em Portugal, continental e ultramarino, e que apontou para uma 

realidade distinta da constatada por Ferreira da Almeida. Localizamos sete entradas 

relacionadas com a proteção oferecida pelo toque dos sinos às mulheres em momento de 

parto, sendo que apenas dois estavam associados a invocações relacionadas com a 

                                                             
328 Cf. BRAGA, Alberto Vieira (1936) - As vozes dos sinos na interpretação popular e a indústria sineira 
em Guimarães (...), p. 42. 
329 Cf. ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de (1964) – Senhora da Abadia (...), p. 357. 
330 BRAGA, Alberto Vieira (1936) - As vozes dos sinos na interpretação popular e a indústria sineira em 
Guimarães (...), p. 41. 
331 Cf. BRAGA, Alberto Vieira (1936) - As vozes dos sinos na interpretação popular e a indústria sineira 
em Guimarães (...), p. 14 e 25.  
332 Cf. ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de (1964) – Senhora da Abadia (...), p. 357-358.  
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gravidez de Maria, sendo elas a Nossa Senhora da Natividade333, da cidade de Monção e 

a Nossa Senhora da Expectação334, ou a Prenhada, da Quinta do Concelho. Relata-se, 

nestes casos que, tangendo-se os sinos das referidas igrejas, estariam livres de perigo as 

mulheres que se encontrassem em situações de parto difícil. No caso de Nossa Senhora a 

Prenhada acrescenta-se que estas badaladas deveriam ser em número de nove e que os 

feitos alcançados pela imagem eram tão reconhecidos que, em determinada altura, e 

estando uma mulher do lugar de Travassos em trabalho de parto há já oito dias, invocou 

a Senhora a prenhada, e no mesmo instante a alumiou Deus, parindo uma criança com 

muito bom sucesso e destas maravilhas se referem muitas.335  

Contrariamente à tese de Ferreira de Almeida, os restantes relatos reportam a uma 

imagem de Nossa Senhora da Ajuda336, na cidade de Braga, a uma de Nossa Senhora do 

Rosário337, na Vila do Louriçal, a uma Nossa Senhora da Consolação338, no Porto, a uma 

Nossa Senhora de Ronsesvalhes339, na cidade de Bragança e, finalmente, a uma Nossa 

Senhora dos Pobres340, em Loulé. Não nos deteremos sobre as especificidades de cada 

um dos relatos que, de um modo genérico, referem que se deve tocar os sinos, 

mencionando ocasionalmente as nove badalas e a necessidade de ser o marido ou pessoa 

                                                             
333 Cf. SANTA MARIA, Frei Agostinho de (1707-1723) – Santuario Mariano, E História Das Imagens 
Milagrosas de N. Senhora, e das milagrosamente apparecidas (...), Tomo IV, Livro I. Título XXIV.; p. 
112; 116.  
334 Cf. SANTA MARIA, Frei Agostinho de (1707-1723) – Santuario Mariano, E História Das Imagens 
Milagrosas de N. Senhora, e das milagrosamente apparecidas (...), Tomo V, Livro II. Título CI; p. 493; 
495.  
335 SANTA MARIA, Frei Agostinho de (1707-1723) – Santuario Mariano, E História Das Imagens 
Milagrosas de N. Senhora, e das milagrosamente apparecidas (...), Tomo V, Livro II. Título CI; p. 493; 
495.  
336 Cf. SANTA MARIA, Frei Agostinho de (1707-1723) – Santuario Mariano, E História Das Imagens 
Milagrosas de N. Senhora, e das milagrosamente apparecidas (...), Tomo IV, Livro I. Título LXXX; p. 
286; 288.  
337  Que oferecia não só a proteção de mulheres em ocasião de parto, mas também contra trovoadas - Cf. 
SANTA MARIA, Frei Agostinho de (1707-1723) – Santuario Mariano, E História Das Imagens 
Milagrosas de N. Senhora, e das milagrosamente apparecidas (...), Tomo IV, Livro II. Título CXII.; p. 
700; 701. 
338 Cf. SANTA MARIA, Frei Agostinho de (1707-1723) – Santuario Mariano, E História Das Imagens 
Milagrosas de N. Senhora, e das milagrosamente apparecidas (...), Tomo V, Livro I. Título XXIII; p. 55-
56.  
339 Cf. SANTA MARIA, Frei Agostinho de (1707-1723) – Santuario Mariano, E História Das Imagens 
Milagrosas de N. Senhora, e das milagrosamente apparecidas (...), Tomo V, Livro III. Título XXVII; p. 
645; 647-648.  
340 Cf. SANTA MARIA, Frei Agostinho de (1707-1723) – Santuario Mariano, E História Das Imagens 
Milagrosas de N. Senhora, e das milagrosamente apparecidas (...), Tomo VI, Livro II. Título X; p. 403; 
406. 
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próxima da grávida a executar a tarefa. Contudo, gostaríamos de enlevar a universalidade 

do patronato de Nossa Senhora relativamente às mulheres expectantes. Filha de Deus, 

Esposa do Espírito Santo e Mãe de Cristo, as capacidades milagrosas de Nossa Senhora 

estendem-se a todas as suas representações e as proteções por ela oferecidas são 

imensamente amplas. Assim, a associação de Maria ao tanger dos sinos é explicável pelas 

capacidades privilegiadas de interceção que ela apresenta.    

Contrariamente, acreditava-se, também, que qualquer mulher que se atrevesse a 

tocar o sino ficaria condenada à esterilidade até que casasse e o marido cravasse os dentes 

num badalo.341 É possível que assim se explique o facto de, durante anos, a tarefa de 

tanger os sinos se cingisse ao domínio masculino. Contrariando esta tendência, 

encontramos apenas referência a uma sineira, a D. Leonor, que ainda hoje toca os sinos 

da Igreja Paroquial de Corte de Pinto – Beja, na chamada para a missa, anunciando 

igualmente nascimentos e mortes.342 

 Como dizíamos, os sinos são agentes de comunicação por excelência entre o plano 

divino e o terrestre. Pelas suas propriedades, eles intercedem a favor de determinadas 

causas e cumprem alguns usos reconhecidos ao longo dos tempos. A sua forte associação 

às condições atmosféricas deverá estar relacionada com o patronato de Santa Bárbara que 

exploramos no subcapítulo 3.2. Invocações. Era crença e prática generalizada no norte do 

país tocarem-se os sinos em situações de trovoada, acreditando-se no seu poder 

esconjuratório. Segundo esclarece Alberto Braga, esta propriedade dos sinos ocorre não 

só por interceção de Santa Bárbara, mas também pelo uso litúrgico do próprio 

instrumento, que durante o batismo é alvo de uma oração na qual se roga o afastamento 

para longe das traições, sombras, fantasmas, incursões de ventos, raios, calamidades das 

tempestades e todos os espíritos destruidores.343 

Em alguns locais, eles principiavam o seu toque assim que se avistavam as 

primeiras nuvens no céu e só cessavam quando a tempestade parava.344 Às vozes dos 

                                                             
341 VASCONCELOS, José Leite de (1982) - Etnografia Portuguesa, Lisboa, Imprensa Nacional - 
Casa da Moeda, vol. V, p. 12 Apud. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal 
(...), p. 87. 
342 De acordo com Daniel Cardeira, habitante local. 
343 BRAGA, Alberto Vieira (1936) - As vozes dos sinos na interpretação popular e a indústria sineira em 
Guimarães (...), p. 34. 
344 Cf. ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de (1964) – Senhora da Abadia (...), p. 350-351. 
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sinos juntavam-se as rezas a Santa Bárbara e as mais variadas formas de interpretação 

regional desta proteção: uns colocavam o sino com a boca para cima, outros faziam soar 

pequenas campainhas bentas, algumas dedicadas à própria Santa Bárbara, como em 

Guimarães e Famalicão; uns tocavam durante as tempestades, outros tocavam apenas no 

início destas e outros ainda acreditavam que toda a extensão de terreno por onde se 

propagasse o som brônzeo estaria protegida pelo mesmo.345 Havia até quem acreditasse 

que dobrar os sinos durante a trovoada oferecia mais perigos do que proteções.346  

Sobre este assunto, também o Santuário Mariano permitiu algumas conclusões, 

na medida em que expõe situações muito semelhantes às acima referidas, diferindo apenas 

pelo facto da proteção contra as trovoadas ter sido oferecida por Nossa Senhora. No caso 

da Nossa Senhora do Castelo - Vila de Pinhel é curioso observar-se uma pré-existência 

de uma ermida dedicada a Santa Bárbara, no local onde foi posteriormente erguida a 

Igreja Matriz, e que por cuja devoção, ainda hoje quando há trovões é costume, ou 

obrigação, tocarem-se os sinos, para que fujam as trovoadas pelos merecimentos da 

Virgem.347 Situação semelhante se refere para a imagem de Nossa Senhora da 

Expectação348 do concelho de Penalva, por cuja intercessão também se tangem os sinos 

de modo a afastar os trovões ou para a imagem de Nossa Senhora da Conceição da 

freguesia de S. Miguel de Papízios, que em tempos operou um milagre e livrou a 

população de uma perigosa tempestade, passando a costumar-se o toque dos sinos em 

altura de circunstância semelhante.349  

 Mas estes não agiam apenas contra as trovoadas. Ventos, chuvas e outras 

tempestades, como o granizo, passaram a integrar as proteções oferecidas pelas “Vozes 

de Deus”, materializadas no tanger dos sinos. Uma vez mais, a ligação deste instrumento 

                                                             
345 Cf. ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de (1964) – Senhora da Abadia (...), p. 350-351 
346 Cf. BRAGA, Alberto Vieira (1936) - As vozes dos sinos na interpretação popular e a indústria sineira 
em Guimarães (...), p. 38. 
347 SANTA MARIA, Frei Agostinho de (1707-1723) – Santuario Mariano, E História Das Imagens 
Milagrosas de N. Senhora, e das milagrosamente apparecidas (...), Tomo V, Livro II. Título LXXV.; p. 
422;424.  
348 Cf. SANTA MARIA, Frei Agostinho de (1707-1723) – Santuario Mariano, E História Das Imagens 
Milagrosas de N. Senhora, e das milagrosamente apparecidas (...), Tomo V, Livro II. Título XCII; p. 
468;470. 
349 Cf. SANTA MARIA, Frei Agostinho de (1707-1723) – Santuario Mariano, E História Das Imagens 
Milagrosas de N. Senhora, e das milagrosamente apparecidas (...), Tomo V, Livro II. Título CXIV; p. 526-
527 
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com as condições atmosféricas é visível pela presença de inscrições como “fugo fulmina, 

ventos dissipo” e pela existência de cataventos em numerosos campanários, podendo estes 

avaliar a intensidade e direção dos ventos, prognosticar alterações de temperatura ou 

mesmo a aproximação de chuvas350, nevoeiro e tempestades de granizo.351  

 As propriedades apotropaicas e profiláticas do sino estendem-se a todo um 

conjunto de outras ameaças, reais e espirituais, que devem também ser mencionadas. São 

disso exemplo a proteção oferecida contra exércitos inimigos, contra bruxas e feitiçaria, 

contra espíritos malignos, almas penadas e o próprio Diabo352, ou mesmo contra a 

presença de pragas no campo de colheita, como acontece em Melgaço353. Também a 

presença de pequenos chocalhos ou campainhas em torno do pescoço dos animais é 

frequente no nosso país, por se acreditar que afasta o mau olhado e as más influências.354  

Conforme recorda Luís Sebastian, o sino foi sempre objeto de tensões entre a 

Igreja, as populações e os poderes administrativos. Pela natureza diversa do uso do seu 

toque, a dado momento surgiram tensões sobre as utilizações indevidas. Na sequência de 

práticas reconhecidas como fazer-se soar o sino nas noites de boda de viúvas ou velhos, 

os domínios eclesiásticos posicionaram-se desde cedo contra os usos profanos do 

instrumento, apesar de serem permitidos os toques de incêndio. Esta posição levou a 

diversas contendas ao longo do tempo.355  
 

5.3. O sino enquanto elemento de convocação e veículo de informação 
 

 Face ao exposto, compreende-se que os sinos eram agentes de convocação da 

população, avisando os principais momentos da vida religiosa e assumindo-se também 

como veículos de transmissão de informação, notificando feitos extraordinários e 

prevenindo catástrofes e ameaças malignas.  

                                                             
350 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal (...), p. 81-82. 
351 Cf. ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de (1964) – Senhora da Abadia (...), p. 352. 
352 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal (...), p. 83. 
353 Cf. ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de (1964) – Senhora da Abadia (...), p. 352. 
354 Cf. ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de (1964) – Senhora da Abadia (...), p. 353. 
355 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal (...), p. 85. 
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De modo a veicular toda esta informação, estes instrumentos contavam com 

sistemas de codificação sonora que permitiam diferenciar cada um dos acontecimentos. 

Ademais, as populações reconheciam não só pelo nome os sinos das igrejas, mas também 

pela sua “voz”, sabendo a que paróquia correspondia cada sinal.  

Paralelamente, no caso dos nascimentos e mortes, era possível identificar se tinha 

falecido ou nascido um homem, mulher ou criança pelo número de badaladas tocadas. O 

estatuto da pessoa que falecia era, de modo análogo, diferenciado através do referido 

sistema identificando-se, por exemplo, se era um elemento do clero ou pessoa real. Um 

manuscrito356 presente na Sé do Porto, que encerra em si indicações para o toque dos 

sinos ao longo de todo o calendário litúrgico, datado do bispado de D. João de Magalhães 

e Avelar (1816-1833357) refere, para o caso de falecimento de algum monarca, o seguinte 

procedimento:  
Chegando a notícia de ter morrido alguma Peſoa Real dão-se sete badaladas no Sino 

Grande; depois toca a Garrida p.r algum tempo; e logo dão-se tres Sinaes com todos os 

Sinos, os quaes continuam por espaço de tres dias.358  

No Regimento do tanger dos sinos da Sé de Miranda, transcrito em parte por Alexandre 

Rodrigues na sua tese de Doutoramento, pode ler-se a distinta conduta a adotar em caso 

de falecimento de um comum cidadão: 
Quando se tanger por algum defuncto se for homem se tamjam com dous sinos somente 

três sinais, e se for molher dous sinais, e o sineiro não tangera mais sinos que dous por 

morto sem licença do Cabido salvo sendo o defuncto bispo ou capitular.359 

Consideramos digno de referência o facto de Hélder Pinto, sineiro da Igreja de 

Arentim em Braga, nos ter contado que em situação de falecimento, e após tanger os 

sinos, ser costume a gente telefonar-lhe para saber quem partiu. Achamos pertinente esta 

informação na medida em que permite fazer inferências para o passado. Com as novas 

tecnologias, o sineiro é agora contactado por telemóvel, mas achamos possível que em 

                                                             
356 Foram encontrados na Sé do Porto dois manuscritos datados um do 1.º quartel do XIX e outro do 1.º 
quartel do XX, que foram integralmente transcritos por nós e que estão em processo de publicação.  
357 Cf. OLIVEIRA E SILVA, Maria João; AMARAL, Luís Carlos (2018) – Os Retratos dos Bispos do 
Porto na Coleção do Paço Episcopal, Porto: Edição da Irmandade dos Clérigos do Porto, p. 177 
358 Cf. [S.a.] – Tabela para uso do Fiel da Sacristia [Manuscrito]. 1.º Quartel do Século XIX. (1816-1833?) 
Acessível no Arquivo do Cabido Portucalense, Addição, fl. 14. 
359 Cf. RODRIGUES, Luís Alexandre (2001) – De Miranda a Bragança: arquitetura religiosa de função 
paroquial na época moderna (...), p. 726.  
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tempos passados ele fosse igualmente procurado de modo a saber-se o que tinha ocorrido. 

Dito isto, entendemos que não só o sino se assumia como grande veículo de informação 

das populações, mas também o sineiro que, por extensão da sua profissão, acabava por 

saber sempre em primeira mão o que sucedia na localidade.   

Tratando-se de um nascimento, segundo regista Luís Sebastian, poderia 

igualmente distinguir-se o sexo da criança pelo número de badaladas que, em regra geral, 

são em maior número se for um rapaz. Outros casos existem em que a distinção é feita 

com um número ímpar de badaladas para um menino e um número par para uma 

menina.360 A este respeito, o sineiro Hélder Pinto partilhou connosco uma história 

curiosa. Segundo ele, na referida paróquia, o número de badalas dadas em caso de 

nascimento de uma mulher era de nove e no caso de um homem era de oito, justificando-

se este número pelo facto da mulher ter sido criada de uma costela de Adão.  

No caso dos incêndios, sabemos que, inicialmente, os sinos se tocavam a rebate, 

sendo este sinal reconhecido pela comunidade, conforme se comprova pelo suprarreferido 

manuscrito de toques de sinos da Sé do Porto, onde pode ler-se: 
Logo q̅ se ouça tocar a fogo, ou avistando incendiar-se alguã caza, imediatam.te  tocará 

a rebate o Sino da Camara; e se o fogo fôr próximo à Catedral tocará juntam.te, e do m.mo  

modo com o d.º Sino da Camara, o Sino da Silva, ou outro conhecido dos habitantes da 

Cidade, para elles saberem aonde devem acudir.361  

Embora existam autores que defendam que a alteração deste sistema para o seguinte, 

apoiado na divisão da cidade em zonas específicas e fazendo corresponder a cada uma 

delas um determinado número de badaladas, terá ocorrido entre os séculos XVII e XVIII 
362, a verdade é que no Porto essa mudança deverá ter sido mais tardia, situando-se no 

                                                             
360 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal (...), p. 99. 
361 Cf. [S.a.] – Tabela para uso do Fiel da Sacristia [Manuscrito]. 1.º Quartel do Século XIX. (1816-1833?) 
Acessível no Arquivo do Cabido Portucalense, Addição, fl. 14. 
362 PEREIRA, Cristina Maria Jacinto Sarmento (1996) – Sit Laus Plena, Sit Sonora, Sit Jucunda, Sit 
Decora Mentis Jubilatio. O sino, um instrumento a valorizar, Braga: Instituto de Estudos da Criança da 
Universidade do Minho, Apud. Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal 
(...), p. 98. 
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decorrer do século XIX. Esta ideia é corroborada não 

só pela passagem acima transcrita, datada dos inícios 

do século XIX, mas também pelas caixas de ferro 

fundido, ainda dispersas pela cidade, que acolhiam as 

correntes para toque dos sinos. Nas tampas, estas 

caixas tinham a indicação do número de badaladas a 

que correspondia cada freguesia da cidade e, 

normalmente, ostentavam no topo a sua data de 

colocação, sendo que as que vimos eram também 

datadas do século XIX (Fig. 48). Por outro lado, os 

Almanaques comerciais da Cidade do Porto, 

igualmente estudados para a presente investigação, 

apresentam somente as Tabelas de toques de incêndio 

a partir dos anos 60 do século XIX.363 A memória desta 

prática demonstra-se ainda latente não só na dispersão 

destas caixas pela cidade, mas também pela presença 

de torres e sinos em algumas estações de bombeiros, que continuavam a utilizar os sinais 

dos sinos até à democratização dos sistemas eletrónicos.  

 O sino assumia outras funções sociais determinantes, atuando como agente de 

memória dos momentos heroicos e marcantes de uma comunidade e materializando no 

seu som a recordação constante dos feitos coletivos. O tanger do sino acompanhava as 

mobilizações de socorro a naufrágios, as batidas a lobos, as perseguições a ladrões ou as 

contestações de poderes invasores e opressores.364 Podemos assim constatar a dimensão 

mobilizadora do sino, agindo como principal veículo de informação e reação face a uma 

grande variedade de perigos, mas também como agente de reunião de vizinhos, por 

exemplo, como acontecia em Travassos do Rio, na Casa do Touro do Povo, onde o tanger 

do sino ditava a vezeira do gado e a reunião da população.365  

                                                             
363 Refere-se a tabela primeiramente em D’OLIVEIRA, António Augusto – Almanach Portuense para 
1861, Porto: Typograaphia do Amigo do Povo, p.19. Este elemento aparece recorrentemente nos anos 
seguintes da década de 60.  
364 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal (...), p. 88. 
365 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal (...), p. 89. 

Figura 48 - Exemplo de uma das 

caixas de ferro fundido com 

indicação dos toques por freguesia.  

Portoalities – https://bit.ly/2x5jPNq. 
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5.4. O imaginário coletivo 
 

Pela forte importância que assumem nas comunidades, marcando presença não só nas 

torres e campanários, mas também nos portões das grandes casas, nas Câmaras, em 

estabelecimentos de ensino etc., os sinos foram cedo associados a capacidades mágicas e 

premonitórias. Assim, desdobram-se e multiplicam-se as estórias de sinos enterrados, dos 

que se tangem sozinhos, dos que permanecem à espera de ser resgatados, e de outros que 

se movem sozinhos consoante a sua vontade.  

Os sinos enterrados, quase sempre associados a tesouros, são frequentemente 

fundidos em metais preciosos, como o ouro. Pode referir-se, a título de exemplo, o sininho 

de ouro que estaria enterrado no Souto das Missas, no monte da Senhora do Monte, ou os 

penedos de sinos como são conhecidos, que lendariamente encerravam em si sinos de 

ouro ou de diamantes, percetíveis pelos sons metálicos que destes penedos reverberavam 

quando eram percutidos.366 Também reconhecidas são as lendas dos sinos, em números 

de três, enterrados em montes: um de ouro, outro de prata e o último de peste. No concelho 

de Cadaval acreditava-se que estes três sinos estavam enterrados na Serra de Todo-o-

Mundo e dizia-se que, quem por lá passava, não se atrevia a procurar pelos sinos de prata 

ou ouro, com medo de encontrar o de peste. São diversas as variações que esta lenda 

adquire.367 No mosteiro de Caramos, havia um pequeno sino que, sempre que tangia, 

ouvia resposta de um outro para os lados de Felgueiras. Ao escavar o local de onde ele 

soava, que nada mais tinha senão montes e penhascos, apareceu um sino que até então 

tocava debaixo da terra.368 Em tudo semelhantes às estórias das mouras encantadas, que 

condenadas à permanência eterna num determinado local, ali aguardam por quem lhes 

quebre o encanto, no caso dos sinos, e apesar de não haver necessariamente um pedido 

de regresso, a magia seria quebrada com a descoberta do objeto.  

                                                             
366 Cf. BRAGA, Alberto Vieira (1936) - As vozes dos sinos na interpretação popular e a indústria sineira 
em Guimarães (...), p. 27.  
367 Cf. SEBASTIAN, Luís (2008) – História da fundição sineira em Portugal (...), p. 93. 
368 BRAGA, Alberto Vieira (1936) - As vozes dos sinos na interpretação popular e a indústria sineira em 
Guimarães (...), p. 28. 
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As capacidades premonitórias e volitivas destes 

instrumentos estão normalmente associadas à previsão 

de mortes ou acontecimentos importantes. Comum a 

todas estas lendas é o facto destes se tangerem sozinhos 

na iminência das referidas situações, anunciando assim 

os trágicos acontecimentos que estariam para acontecer. 

Na Alemanha encontramos registo de um sino que horas 

antes do fatídico acontecimento anunciou, no Mosteiro 

de Bodkense, a morte de uma das religiosas.369 Em 

Espanha, na ilha de Bellilha370, existe a tradição – 

eternizada no brasão de armas da cidade (Fig. 49) – de 

um sino milagroso que se tangia sozinho, anunciando 

sempre acontecimentos funestos. Diz-se que terá tocado 

em 1498, anunciando o falecimento, em Saragoça, da Rainha D. Isabel de Portugal,371 

assim como em 1578, profetizando a morte de El-Rei D. Sebastião.372 

Também em Portugal existem registos de situações similares, mais concretamente 

em Coimbra, referindo-se que os sinos de Santa Cruz terão tocado sozinhos aquando da 

chegada das relíquias dos Santos Mártires de Marrocos.373 No lugar de Sacoias - 

Bragança, na Igreja de Nossa Senhora da Assunção, diz-nos o Santuário Mariano que 

também se tangeram sozinhos os sinos em data da Aclamação do rei D. João IV, fazendo 

soar repiques festivos e aplausos, porque parece confirmava o céu com eles aquela 

aclamação.374 Ou, numa dimensão um pouco diferente, os sinos da Igreja de Nossa 

Senhora da Graça de Pernes que, por ação da sua imagem milagrosa que tinha acabado 

                                                             
369 Cf. BRAGA, Alberto Vieira (1936) - As vozes dos sinos na interpretação popular e a indústria sineira 
em Guimarães (...), p. 28. 
370 Corresponde a Velilla de Ebro. O Brasão da Cidade ainda ostenta a memória do sino milagroso.  
371 Cf. BLUTEAU, Rafael – (1712-1728) - Vocabulario portuguez e latino (...), vol.2, p. 92.  
372 Cf. MORERI, Louis - El Grand Diccionario Histórico (…), tomo. II, p. 187 Apud. BRAGA, Alberto 
Vieira (1936) - As vozes dos sinos na interpretação popular e a indústria sineira em Guimarães (...), p. 28.  
373 Cf. BRAGA, Alberto Vieira (1936) - As vozes dos sinos na interpretação popular e a indústria sineira 
em Guimarães (...), p. 29.  
374 SANTA MARIA, Frei Agostinho de (1707-1723) – Santuario Mariano, E História Das Imagens 
Milagrosas de N. Senhora, e das milagrosamente apparecidas (...), Tomo V, Livro II. Título XII; p. 
587;588. 

Figura 49 - Brasão de Armas da 

Cidade de Belilla do Ebro onde 

sobreviveu a memória do Sino. 
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de realizar um milagre, salvando uma embarcação que retornava das Índias Orientais com 

oferendas para a referida imagem da tormenta que sobre ela se abateu, também se fizeram 

soar sozinhos por forma a prevenir que a notícia [do milagre] se estreitasse só aos 

navegantes que havia na nau.375 

Interessantes são as lendas que narram sinos com vontade própria, que se 

deslocam para os locais onde pretendem ficar instalados. Isto ocorreu alegadamente com 

os sinos da primitiva igreja da freguesia de S. João da Falada, em Marco de Canaveses, 

que durante a noite fugiam da sua torre para se ir posicionar junto de uns penedos, lá para 

as alturas de um monte distante, e desatavam a tocar espontaneamente.376 Reza a lenda 

que terão sido repostos à sua posição original umas quantas vezes, até que se desistiu e 

reconstruiu-se a igreja no local ditado pelos desejos dos sinos cessando assim os 

comportamentos mágicos.377 Estes relatos podem ser comparados aos registados para 

algumas imagens milagrosas, comportando-se as estátuas e estatuetas de modo muito 

semelhante: fugiam durante a noite, fixavam-se num local onde pretendiam que fosse 

erguido o templo e assim continuavam até que a sua vontade fosse cumprida. A título de 

exemplo, relevamos o caso de Nossa Senhora da Abadia, supostamente ocorrido em terras 

de Amares, que fugia durante a noite, sempre que a traziam para o Convento. Tudo isto 

sossegou quando lhe construíram o desejado templo.378 

 Por outro lado, o Santuário Mariano lega-nos de igual modo alguns relatos de 

sinos encontrados juntamente com imagens milagrosas. Como sabemos, muitas vezes o 

aparecimento de uma determinada imagem em local desconhecido era considerado um 

milagre, no sentido em que se acreditava que a preservação da imagem e o seu encontro 

num determinado local poderia apenas obedecer a desígnios divinos. Dessa forma, o 

surgimento de um sino era, ele próprio, milagroso. A esse respeito, podemos referir o 

sucedido com a Imagem de Nossa Senhora de Cárquere, perto de Lamego, que terá sido 

                                                             
375 SANTA MARIA, Frei Agostinho de (1707-1723) – Santuario Mariano, E História Das Imagens 
Milagrosas de N. Senhora, e das milagrosamente apparecidas (...), Tomo II, Livro II. Título XVI; p. 238; 
239-240.  
376 BRAGA, Alberto Vieira (1936) - As vozes dos sinos na interpretação popular e a indústria sineira em 
Guimarães (...), p. 31. 
377 Cf. BRAGA, Alberto Vieira (1936) - As vozes dos sinos na interpretação popular e a indústria sineira 
em Guimarães (...), p. 31. 
378 Cf. ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de (1964) – Senhora da Abadia (...), p. 305. 
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encontrada por uns rapazes, enquanto brincavam, dentro de um tronco oco de um 

castanheiro. Juntamente com a imagem, encontraram um sino e uma caixa de relíquias 

com uma partícula do Santo Lenho da Cruz, uma relíquia de S. Brás, e outras mais de 

diversos santos, todas em lugares e receptáculos apartados, com pergaminhos escritos 

dentro, que diziam de que eram as relíquias.379 Neste relato, acrescenta-se que o tesouro 

terá sido encontrado juntamente com um pergaminho que atestava a sua ocultação 

naquele lugar aquando das invasões dos Mouros.380 A mesma fonte oferece diversas 

variações destes relatos, sendo que se encontraram sinos junto a imagens milagrosas, 

debaixo de uma Olaia381 ou em matas de carvalhos382. De notar, é o facto de nenhum 

destes registos oferecer quaisquer descrições pormenorizadas sobre os sinos encontrados, 

diferentemente do que acontece para as imagens milagrosas. Este facto leva-nos a supor 

que as propriedades bentas do sino lhe são reconhecidas independentemente de outros 

fatores.  

Não podemos deixar, ainda, de tecer algumas considerações relativamente ao 

papel desempenhado pelos sinos na condução de um certo número de milagres, que de 

certo modo reforçaram a devoção em determinados lugares. Para além das já referidas 

manifestações milagrosas, dos sinos que protegem as parturientes, dos que tocam contra 

as trovoadas e dos que aparecem junto de imagens escondidas, existem outros episódios 

em que a ação dos sinos na operação do milagre é mais preponderante. Na vila de Marvão 

conta-se que, por volta de 1705, tendo um Capitão inimigo tomado a praça da aldeia e 

vendo-se na iminência de a perder, tentou lançar como morteiro o sino que havia retirado 

                                                             
379 SANTA MARIA, Frei Agostinho de (1707-1723) – Santuario Mariano, E História Das Imagens 
Milagrosas de N. Senhora, e das milagrosamente apparecidas (...), Tomo III, Livro II, Título II, p. 147;149-
150. 
380 Cf. SANTA MARIA, Frei Agostinho de (1707-1723) – Santuario Mariano, E História Das Imagens 
Milagrosas de N. Senhora, e das milagrosamente apparecidas (...), Tomo III, Livro II, Título II, p. 147;149-
150. 
381 Como aconteceu com a Imagem de Nossa Senhora de Freguim, em Riba Tâmega. Cf. SANTA MARIA, 
Frei Agostinho de (1707-1723) – Santuario Mariano, E História Das Imagens Milagrosas de N. Senhora, 
e das milagrosamente apparecidas (...), Tomo IV, Livro I. Título XCVIII; p. 321; 322.  
382 Como ocorreu com imagem de Nossa Senhora da Mouta no lugar de Gondim – Cf. SANTA MARIA, 
Frei Agostinho de (1707-1723) – Santuario Mariano, E História Das Imagens Milagrosas de N. Senhora, 
e das milagrosamente apparecidas (...), Tomo IV, Livro II. Título XCII; p. 645; 646. O mesmo sucedeu 
com a imagem de Nossa Senhora dos Envedos, ou Emendos, que apareceu junto a 2 sinos – Cf. SANTA 
MARIA, Frei Agostinho de (1707-1723) – Santuario Mariano, E História Das Imagens Milagrosas de N. 
Senhora, e das milagrosamente apparecidas (...), Tomo VII, Livro IV. Título XXI; p. 453-454. 
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do Convento de Nossa Senhora da Estrela. O mesmo feito já tinha o Capitão alcançado 

com sucesso, depois de atacar o sino da Igreja Matriz da mesma vila. Contudo, Nossa 

Senhora da Estrela não permitiu que o sucedido se repetisse, fazendo com que o sino se 

estilhaçasse em mil pedaços, tomando a vida do Capitão. Ninguém mais, das 50 pessoas 

que se encontravam na praça, ficou ferido, atribuindo-se tal sucesso a castigo da Senhora 

da Estrela, que não consentiu, que com o sino da sua casa se pudesse obrar coisa, com 

que os Portugueses (...) fossem ofendidos.383  

Também em Vagos encontramos registo de uma seca ocorrida em Cantanhede e 

que durava já há quatro anos. A população dirigia rezas aos céus e saía em procissão sem 

lograr quaisquer sucessos até que, certo dia, encaminhando-se uma procissão para Nossa 

Senhora da Varziela, ouviram tanger um sino que lhes pareceu vir da Ermida de S. Tomé 

da Mitra. Movidos por Deus, os homens seguiram o som da “voz de bronze” e, chegando 

à referida Ermida, perceberam que o sino continuava a ouvir-se ao longe. Prosseguiram 

o seu caminho e, deparando-se com e Ermida de Nossa Senhora de Vagos, logo viram 

remediada a sua necessidade; porque logo os céus, que até ali se mostravam de bronze, 

se viram, que pela intercessão da Rainha dos Anjos se abrandavam.384 Uma passagem 

do Deuteronómio 28:23 inserida nas maldições enunciadas por Moisés, onde se lê O céu 

sobre a tua cabeça se tornará como bronze, o chão debaixo de teus pés, como ferro385, 

poderá esclarecer a origem da referência aos céus de bronze.  

Muitos outros exemplos poderíamos referir associados a lendas, crenças, 

milagres, rituais e superstições relacionadas com o universo sineiro. Contudo, não 

pretendemos que este levantamento seja exaustivo, mas apenas ilustrativo do impacto e 

universalidade que estes instrumentos tiveram durante o curso dos anos tanto na memória 

como no imaginário coletivo das populações. 

  

                                                             
383 SANTA MARIA, Frei Agostinho de (1707-1723) – Santuario Mariano, E História Das Imagens 
Milagrosas de N. Senhora, e das milagrosamente apparecidas (...), Tomo III, Livro IV.  Título III; p. 
371;382. 
384 SANTA MARIA, Frei Agostinho de (1707-1723) – Santuario Mariano, E História Das Imagens 
Milagrosas de N. Senhora, e das milagrosamente apparecidas (...), Tomo IV, Livro II. Título CVII; p. 678; 
684-685.  
385 Deuterónimo, 28:23.  
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Capítulo 6 – Relatório de Estágio 
 

6.1. O Núcleo de Turismo da Câmara Municipal de Gondomar 
 

Nos últimos anos, o Município de Gondomar tem vindo a investir na dinamização 

e divulgação cultural e turística do património concelhio. O recente sucesso alcançado 

com a Rota da Filigrana, que serviu de impulso para a preparação da candidatura para a 

inscrição da Filigrana Portuguesa no Inventário de Património Cultural Imaterial e cuja 

equipa de investigação integramos, potenciou o interesse em outras atividades 

características daquele lugar. Quando contactado para aferir sobre a disponibilidade de 

acolhimento de estágios curriculares, o Núcleo do Turismo da C.M.G. demonstrou um 

interesse particular em investigações relacionadas com as artes da Marcenaria e da 

Fundição de Sinos de Rio Tinto. Ficando uma nossa colega a desenvolver a investigação 

sobre o primeiro tema, decidimos dedicar-nos ao segundo, também pelas proximidades 

apresentadas com o trabalho da filigrana, reportando os dois assuntos aos trabalhos dos 

metais. 

No final do verão, a 10 de setembro de 2018, realizamos uma primeira visita à 

antiga Fábrica de Fundição apenas com a intenção de identificar o lugar. No entanto, a 

possibilidade de visita ao espaço foi-nos concedida de imediato, o que permitiu não só o 

reconhecimento do seu estado, com o telhado em iminente ruína, mas também a 

constatação da existência de uma boa parte do recheio, como carimbos, utensílios e ainda 

alguns moldes de sinos, fontes de extrema importância para o estudo que nos 

propúnhamos realizar.  

Tendo em conta o cenário descrito e, por outro lado, o facto de ter sido criado o 

Alojamento Local (AL.) Sinos de Rio Tinto, compreendemos que a pertinência na escolha 

da nossa instituição de acolhimento se enquadrava plenamente, na medida em que o 

interesse turístico do local tinha sido já demonstrado por diversos estrangeiros que pediam 

para visitar a fábrica durante o seu período de estadia no AL.386 Este contacto, 

                                                             
386 Informação partilhada pelo Sr. Joaquim Carneiro a 10 de Setembro de 2018.  
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estabelecido antes do início do estágio, garantiu uma ideia mais informada do nosso 

objeto de estudo.  

O nosso estágio ocorreu no referido Núcleo de Turismo, a funcionar no GoldPark 

em São Cosme - Gondomar. Iniciou-se no dia 03 de dezembro de 2018 e findou no dia 

31 de março de 2019, tendo sido realizadas 350h de trabalho, contabilizadas ao longo de 

quatro meses. Considerando que estávamos integrados numa unidade de turismo, 

direcionamos todo o nosso esforço para a criação e disponibilização de conteúdos que 

permitissem potenciar a divulgação e o estudo daquele local, estabelecendo ao mesmo 

tempo pontos de contacto entre os organismos municipais e os proprietários da fábrica.  

Analogamente, procuramos averiguar as possíveis condições de financiamento 

para a recuperação e requalificação do edificado da fábrica, mediando o contacto entre as 

partes interessadas. No decorrer desta demanda, tentamos igualmente analisar a 

potencialidade de criação de medidas que permitissem o delineamento de um projeto para 

a criação de um centro interpretativo da atividade sineira naquele espaço. Com esse 

objetivo, foi realizada uma visita à fábrica acompanhada do nosso supervisor de estágio, 

o Dr. Daniel Martins, e do Vereador do Pelouro do Desenvolvimento Económico, do 

Financeiro, Património e Aquisições e do TIC, o Dr. Carlos Brás, assunto que adiante 

retomaremos, sendo igualmente incentivada uma reunião com o Dr. Marco Lopes, 

Presidente da C.M.G. e com o Dr. Nuno Fonseca, Presidente da Junta de Freguesia de 

Rio Tinto. Lamentavelmente, por incompatibilidades temporais e logísticas, o encontro 

nunca chegou a proporcionar-se.  

Para além da gestão do referido projeto Rota da Filigrana, importa clarificar que 

o Núcleo de Turismo da C.M.G. tem a seu cargo diversas outras iniciativas com vista à 

promoção do património e costumes concelhios, das quais se destacam a organização 

Festa do Sável e da Lampreia, o festival Gastronómico Caldo de Nabos, o Turismo-

Natureza, para além da promoção das praias fluviais. Na Casa Branca de Gramido, o 

Núcleo do Turismo organizou e é responsável pela manutenção dos serviços associados 

a uma exposição permanente subordinada ao tema da filigrana e intitulada A Alquimia da 

Filigrana.  
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6.2.  Atividades Desenvolvidas 
 

● Visitas à Fábrica 

 

Iniciado o estágio, a C.M.G. demonstrou, de imediato, interesse e disponibilidade 

em conhecer os espaços da fábrica, pelo que, foi agendada a referida visita que contou 

com a presença do Vereador Dr. Carlos Brás e do Dr. Daniel Martins. Dela decorreu a 

inserção do AL. Sinos de Rio Tinto no separador ‘Onde Dormir’387 do site do Turismo de 

Gondomar e a apresentação das possibilidades existentes em relação ao espaço. Foi 

também durante esta deslocação às instalações que encontramos, dentro de um armário 

nas dependências superiores do edifício388, inúmeros documentos antigos sobre os quais 

nos alongaremos mais adiante. 

As seguintes visitas foram por nós realizadas de forma individual, primeiramente 

para recolha de utensílios e documentos, e de seguida com o intuito de recolher 

testemunhos de memória, como fotografias ou outros elementos que ajudassem a contar 

a história da família. Falamos longamente com a Sr.ª D. Ângela Carneiro e com o Sr. 

Joaquim Carneiro, que nos clarificaram alguns momentos-chave e facultaram fotografias 

de uma considerável parte dos elementos da família.  
 

● Inventariação de peças 

 

Como dissemos, a constatação da existência de um vasto espólio ocorreu num dos 

primeiros contactos efetuados. Destacavam-se utensílios, como aduelas, cérceas, moldes 

de asas e um fole de grandes dimensões, para além de algumas caixas que continham 

carimbos com registos iconográficos, rendilhas, letras, números e sinetes, 

cuidadosamente guardadas no escritório do edifício.389 Pela acessibilidade e facilidade de 

                                                             
387 CF. TURISMO DE GONDOMAR – Onde Dormir – Al Sinos [Em-Linha] 
388 Cf.  n.º 18. – 1.1. Piso 0, Apêndice 1 – Representação Esquemática dos Espaços da Fundição de Sinos 
de Rio Tinto. 
389 Cf.  n.º 13. – 1.1. Piso 0, Apêndice 1 – Representação Esquemática dos Espaços da Fundição de Sinos 
de Rio Tinto. 
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transporte, foram os carimbos os primeiros objetos que optamos por levar para o 

GoldPark, de modo a serem devidamente tratados, inventariados e fotografados.  

No manuseamento das peças tivemos o cuidado de utilizar luvas de nitrilo, para 

não deixar quaisquer resíduos nas mesmas. Por razões de segurança e devido à densidade 

do pó acumulado, usamos também uma máscara e óculos de proteção. Para a remoção 

dos resíduos depositados nas peças, os quais impossibilitavam a sua legibilidade, 

utilizamos trinchas de cerdas suaves procurando prevenir quaisquer danos.  

Para o registo, desenvolvemos um modelo de ficha de inventário que pudesse 

servir o propósito deste projeto, assente maioritariamente na identificação e 

reconhecimento de uma coleção não estudada e procurando lega-la a futuros 

investigadores. Nesse sentido, entendemos que as fichas deveriam ser simples e sucintas, 

reunindo elementos como o número de inventário, designação da peça, dimensões e peso, 

representações iconográficas, marcas e registo fotográfico.390 No seu desenvolvimento, 

tivemos em consideração as recomendações fornecidas pela publicação Normas Gerais – 

Artes Plásticas e Artes Decorativas – Coleção Normas de Inventário391, do Instituto 

Português de Museus.  

Na numeração dos objetos, procuramos criar um código de simples compreensão 

e que permitisse a rápida identificação da tipologia da peça. Para isso, adotamos o sistema 

NOME DO PROJETO_TIPOLOGIA DE OBJETOS_NÚMERO, resultando, por 

exemplo em FSRT.C.001 (Fundição de Sinos de Rio Tinto.Carimbos.001). De modo a 

deixar as peças identificadas, e mantendo em aberto a possibilidade deste sistema ser 

revisto futuramente, entendemos que a forma menos evasiva seria a colocação de 

pequenas etiquetas no verso ou em local discreto de cada peça ou utensílio, permitindo 

assim a sua fácil remoção caso fosse realizado um inventário profissional.392  

No que às medidas se refere, cedo percebemos que não seria possível o seu registo 

exato devido à irregularidade de muitas das peças. Por este motivo, registamos medidas 

                                                             
390 Cf. Apêndice 9 – Fichas de Inventário de Carimbos e Utensílios da Fundição. 
391 PINHO, Elsa Garrett; FREITAS, Inês Cunha (2000) – Normas Gerais – Artes Plásticas e Artes 
Decorativas, Lisboa: Instituto Português de Museus – Coleção Normas de Inventário. 
392 Cf. Fotografia 1 – Parte da coleção de carimbos de sinos da Fábrica de Fundição de Sinos de Rio 
Tinto, numerados após inventariação e Fotografia 2 – Parte da coleção de carimbos de sinos da Fábrica 
de Fundição de Sinos de Rio Tinto, numerados após inventariação, Apêndice 11.5. A inventariação e 
Limpeza do acervo da Fábrica de Fundição de sinos de Rio Tinto. 
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aproximadas, em centímetros (cm), de modo a oferecer indicadores de perceção de escala. 

Ainda com este propósito procedemos ao correspondente registo fotográfico, incluindo 

duas réguas nas fotografias, com 20 cm cada. Dispostas horizontal e verticalmente, a 

inclusão destes elementos permite uma noção fidedigna de tamanho.  

Pela natureza diversa dos materiais empregues, consideramos pertinente o registo 

do seu peso, sempre que possível, já que as dimensões e volume de algumas das peças, 

como as cérceas e os eixos, impossibilitaram esta tarefa.    

Os carimbos de imagens sacras, compilando representações marianas, 

cristológicas e hagiográficas, requereram de nossa parte uma atenção redobrada. Em 

alguns casos, as imagens estavam corretamente identificadas no verso, sendo apenas 

necessário registar a iconografia representada. Contudo, verificamos que existiam vários 

carimbos sem qualquer tipo de identificação, outros com identificações ilegíveis e ainda 

outros com identificações erradas, como é o caso de uma Santa Luzia, representada com 

a bandeja de olhos, seu principal atributo, mas que no carimbo surge identificada como 

Santa Rita.393 Face a esta questão, optamos por incluir um campo de observações na zona 

da ficha de inventário dedicada à iconografia e entendemos ser profícua a inclusão de 

breves considerações sobre a hagiografia do santo representado.  

Ainda relativamente aos carimbos, devemos clarificar o facto de, na execução das 

fichas de inventário, termos tido o cuidado de espelhar a imagem principal (da 1.ª página 

de cada ficha) de modo a oferecer a perceção do resultado final da imagem no sino. Este 

elemento deverá potenciar a leitura de alguns dos carimbos, que apresentam inscrições 

no relevo afundado e que assim, através da mencionada operação, ficam perfeitamente 

legíveis.  

O já referido estado de conservação do telhado do edifício ditou, a determinada 

altura, a necessidade de serem retirados os objetos da fábrica de modo a facilitar uma 

eventual intervenção. O espólio, de dimensões consideráveis, foi movido para um anexo 

junto ao edifício, ficando apenas na fábrica os objetos de maiores dimensões e volume, 

como o fole e os moldes dos sinos. Nesta altura, revelava-se contraproducente continuar 

                                                             
393 Cf. FSRT.C.109 – Carimbo com imagem de S. Luzia, Apêndice 9 – Fichas de Inventário de Carimbos 
e Utensílios da Fundição. 
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os trabalhos de limpeza e inventariação no GoldPark pelas dificuldades e morosidade de 

transporte que isso acarretava, pelo que fomos amavelmente acolhidos pela Sr.ª Ângela e 

Sr. Joaquim que permitiram que continuássemos o trabalho nos espaços contíguos à 

fundição. Por uma questão de facilidade de acesso às peças, começamos por inventariar 

os carimbos de maiores dimensões394 (que tinham permanecido na fábrica) e de seguida 

os moldes de asas, badalos, eixos e cérceas. Os objetos que assim o permitiam foram 

devidamente acondicionados com papel-bolha395, dispostos em caixas de cartão e estas 

devidamente numeradas.396 No entanto, fomos forçados a encerrar a inventariação nesta 

etapa devido às limitações temporais impostas por uma dissertação, ficando as cérceas e 

outros utensílios pontuais por inventariar. 

A totalidade das 318 fichas de inventário realizadas foram incluídas no Apêndice 

9 e ficarão disponíveis para consulta futura na Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto.  
 

● Inventariação de documentos 

 

No momento em que descobrimos a documentação da fábrica reconhecemos, à 

primeira vista, alguns cartões publicitários, faturas e um elevado número de 

correspondência, motivo pelo qual solicitamos a autorização dos proprietários para o seu 

tratamento. O material foi de seguida recolhido e os objetos levados para o GoldPark.  

 Todos os cuidados adotados para a inventariação de peças foram, nesta etapa, de 

igual modo aplicados, tendo cada documento sido individual e cuidadosamente pincelado 

para retirar o pó, utilizando para isso as já referidas trinchas de cerdas suaves. Uma boa 

parte dos documentos foi posteriormente colocada em micas, já que alguns destes estavam 

demasiado frágeis para serem manuseados. Esta opção foi a única viável com os recursos 

                                                             
394 Cf. Fotografia 5 – Parte da coleção de carimbos de sinos da Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto 
dispostos numa prateleira da Fábrica, Apêndice 11.5. A inventariação e Limpeza do acervo da Fábrica 
de Fundição de sinos de Rio Tinto. 
395 Cf. Fotografia 3 – Parte da coleção de carimbos de sinos da Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto 
acondicionados em papel bolha e cuidadosamente dispostas em caixas, Apêndice 11.5. A inventariação e 
Limpeza do acervo da Fábrica de Fundição de sinos de Rio Tinto.  
de Rio Tinto acondicionados em caixas devidamente numeradas 
396 Cf. Fotografia 4 – Parte da coleção de carimbos de sinos da Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto 
acondicionados em caixas devidamente numeradas, Apêndice 11.5. A inventariação e Limpeza do acervo 
da Fábrica de Fundição de sinos de Rio Tinto. 
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temporais e financeiros disponíveis, tendo sido os proprietários alertados para a 

necessidade de conservação futura desta parte do espólio em local ameno e sem 

humidade.  

Tal como ocorreu com as fichas de inventário, também neste processo fomos 

forçados a tomar opções. De um total de 1896 documentos, priorizamos o tratamento da 

correspondência impressa da fundição e, mais concretamente, daquela que tinha sido 

enviada pelos proprietários. Com este trabalho pretendíamos obter, em primeira mão, 

informações sobre a indústria sineira e a sua prática de funcionamento, a forma de gestão 

da fundição de Rio Tinto e os locais para onde tinham sido enviados os sinos por ela 

fundidos. Facilmente identificáveis pelo tamanho A4 da folha (aproximadamente) e pela 

sua espessura, já que a maioria corresponde aos duplicados em papel químico, as cartas 

enviadas (e algumas das recebidas) por Henrique Marques da Costa aos seus clientes 

foram separadas e devidamente tratadas, contabilizando um total de 520 unidades, 

aproximadamente. 

Para o registo do conteúdo destes documentos, já que a sua transcrição integral 

seria, pelos mesmos motivos suprarreferidos, extremamente morosa, optámos por 

desenvolver uma tabela onde registamos a data do documento (quando identificado), o 

remetente, o destinatário, o local referido (normalmente associado ao destinatário) e as 

principais informações. A determinada altura, e no decorrer da preparação da fábrica para 

a reparação do telhado, chegou-nos mais uma caixa com correspondência que tinha sido 

encontrada. Uma boa parte dessas cartas, ainda contidas nos seus envelopes de envio, não 

foi tratada como as anteriormente referidas, sendo que a sua chegada tardia e o facto de 

serem maioritariamente manuscritas permitiu apenas a sua limpeza e disposição em 

micas.   

O restante da amostra é constituído por documentos administrativos da fundição, 

que incluem faturas de fornecedores e recibos das despesas correntes da fábrica397, por 

cartões-postal que registavam encomendas398, por cartões de visita, por documentos 

                                                             
397 Como faturas de Drogarias, Fábricas de tintas, Serralharias e Carpintarias, Fábricas de Cerâmica e 
fornecedores de metais, para referir alguns.  
398 Maioritariamente manuscritos, o que dificultava o seu tratamento.  
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técnicos e publicidade de fornecedores399, por envelopes vazios (endereçados a Rio Tinto, 

mas sem a respetiva correspondência), por Livros de Contas400 e, finalmente, por cartas 

do tempo de tropa de Henrique. A respeito desta última categoria, decidimos integrá-la 

na listagem pelo simples motivo de se ter verificado que, em algumas destas cartas, 

Henrique conversava com o seu pai, Laurentino Martins da Costa, acerca não só do 

negócio da família, mas também do próprio carrilhão de sinos da Igreja de S. Cristóvão 

de Rio Tinto que, como sabemos, era tangido por Henrique. Pelo exposto, entendemos 

que estes testemunhos poderiam constituir fontes relevantes acerca dos referidos 

assuntos, motivo pelo qual as separamos.  

 Dos Livros de Contas da Fábrica de Rio Tinto, destacamos o Livro Folha de 

Férias que tratamos individualmente por oferecer, entre 1950-1958, o registo de folgas 

dos funcionários da empresa, permitindo a compreensão da sua evolução em número 

durante esses anos. Relevamos também o livro Fregueses da Casa, no qual se registam, 

entre 1943-1947, as peças vendidas pela fábrica Gondomarense, motivo pelo qual 

também recolhemos na íntegra a informação nele contida.  

O volume de documentação que não foi tratado apenas foi contabilizado e 

agrupado nestas categorias genéricas, garantindo-se assim que durante este processo 

quaisquer outros documentos que fossem potencialmente interessantes e pertinentes para 

a nossa investigação seriam localizados e identificados. Seguindo este método, 

encontramos contratos para a substituição de sinos velhos,401 encomendas com a 

indicação das representações e inscrições a figurar no sino402, desenhos de sineiras e 

cabeçalhos, entre muitos outros.  

                                                             
399 Nesta categoria figuram alguns documentos enviados pelo Grémio dos Industriais Metalúrgicos e 
Metalomecânicos do Norte. 
400 Dos quais destacamos Fregueses da Casa e Livro de Folha de Férias, embora existam diversos livros 
de Balancetes, Caixa, Razão, Diários Auxiliares e Devedores e Credores.  
401 Cf. Figura 5 a. e 5b. – Contrato de Entrega de um sino novo, encomendado pela Comissão de aquisição 
do sino da freguesia de Celeirós, concelho de Sabrosa e Laurentino Martins da Costa, proprietário da 
Fundição de Sinos de Rio Tinto, 1953 e Figura 6 a. e 6 b. – Acordo entre o Senhor Laurentino Martins da 
Costa e o Pároco de Vimeiro de Alcobaça para o fornecimento de quatro sinos para esta igreja paroquial, 
e respetivos acessórios, em duplicado, assinado por ambos, nas condições abaixo indicadas, 1954, Anexo 
4 – Documentos da Fundição. 
402 Cf. Figura 7 a. Especificações das legendas e imagens a incluir no sino de Vimeiro de Alcobaça, 1954, 
[Fl.1] Acervo da Fábrica de Fundição de Sinos de Rio Tinto e Figura 8 a. – Especificações das legendas 
a incluir no sino da paróquia de Godim, Peso da Régua, 1958, Anexo 4 – Documentos da Fundição.  
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  Tal como sucedeu com o Inventário, deixamos o resultado dos documentos 

analisados nos Apêndices 3 a 6, bem como a sua contabilização por tipologias, no 

Apêndice 7. Por outro lado, deixamos no Anexo 4 a reprodução de uma seleção de 

documentos que consideramos mais pertinentes.   

  Tomando em consideração que a correspondência impressa tratada respeita a 

cronologias diversas, balizadas entre 1957 e 1970, consideramos importante a sua 

organização cronológica crescente, das mais antigas para as mais recentes, com o 

consequente arquivo em dossiers. Esta disposição permitirá, acima de tudo, uma consulta 

simples e rápida do conteúdo dos documentos, que em larga medida nos permitiram 

compreender para onde foram os proventos desta fábrica e as especificidades do seu 

negócio.403 Importa ainda clarificar que parte desta correspondência da fundição ficou por 

tratar, como referimos, constituindo-se maioritariamente por documentos manuscritos 

recolhidos à posteriori que oferecem maior resistência à leitura. No entanto, sabemos que 

é mais antiga do que as balizas previamente referidas, tendo sido enviadas ainda durante 

a década de 40.  

Os sete dossiers com os originais serão devolvidos à fundição e estão devidamente 

identificados por ano e consultáveis.  

  

● L.I.T. – Loja Interativa do Turismo de Gondomar 

 

As Lojas Interativas do Turismo, criadas pela Porto e Norte, têm como principal 

objetivo a promoção e divulgação das potencialidades turísticas de cada concelho, 

funcionando em rede e garantindo um conjunto de valências tecnológicas, que as 

transformam em espaços de lazer, educativos, formativos e informativos, através da sua 

interatividade.404 Estas lojas estabelecem pontes de ligação entre os municípios, 

permitindo a consulta das ofertas disponíveis em cada um deles através das mesas 

interativas e potenciando assim a maior divulgação do património concelhio. 

                                                             
403 Cf. Fotografia 7 – A documentação e correspondência da Fábrica de Fundição de Sinos de 
Rio Tinto devidamente organizada por tipologias e em dossiers, Apêndice 11.5. A inventariação e Limpeza 
do acervo da Fábrica de Fundição de sinos de Rio Tinto. 
404 Cf. PORTO E NORTE - Loja Interativa de Turismo [Em-Linha] 
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A loja de Gondomar funciona na Casa Branca de Gramido e apresenta um espaço 

de receção com alguns dos elementos tracionais e mais identitários de Gondomar, como 

as panelas de três pernas, fundidas localmente na C.I.F. - Companhia Industrial de 

Fundição para a elaboração do Caldo de Nabos, a regueifa e o vinho doce, associados à 

Festa da Senhora do Rosário de S. Cosme e alguns corações filigranados, parte da 

exposição permanente ‘Do Amor à Arte’, representativa dos mestres filigraneiros de 

Gondomar. Adicionalmente, devemos referir a exposição temporária e itinerante, 

subordinada ao mesmo assunto e com a mesma designação, que esteve patente na L.I.T. 

de Paredes entre 19 de janeiro e 23 de fevereiro de 2019, mas que foi pensada e 

desenvolvida para poder ser apresentada em qualquer espaço cultural.  

No decorrer do estágio ficamos responsáveis por assegurar, durante três semanas, 

os serviços oferecidos pela L.I.T., recebendo os visitantes e explicando o percurso 

expositivo da produção de filigrana e algumas peças expostas e executadas de acordo com 

esta técnica. Para além disso, o trabalho na Casa Branca incluiu a receção de grupos 

escolares, de visitantes interessados nas exposições temporárias (da responsabilidade da 

Divisão da Cultura da C.M.G.) e a comunicação de alguns aspetos histórico-

arquitetónicos relativos ao edifício que representa um marco na memória coletiva de 

Gondomar, local onde se pensa ter sido assinada, em 1847, a Convenção de Gramido que 

pôs fim à Guerra da Patuleia.  
 

● Criação de conteúdos para a exposição da Casa de Gramido 

 

A filigrana e a produção de ourivesaria recebem particular destaque no município 

de Gondomar, não fossem grandes fatores de desenvolvimento económico do mesmo. 

Como tal, a Casa Branca de Gramido conta com a já referida exposição permanente, A 

Alquimia da Filigrana e o seu principal objetivo é a divulgação e promoção da produção 

local, garantindo igualmente a informação da população relativamente ao processo 

produtivo, por ação de demonstrações ao vivo.  

No final de 2018, aproveitando também para levar a cabo algumas obras de 

requalificação no espaço expositivo, a mostra foi repensada e reestruturada. Apesar da 

reforma do espaço, tendo sido criadas novas condições de exposição e diálogo entre 
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objetos, as principais linhas temáticas foram mantidas, sendo, no entanto, os textos 

redigidos de raiz. O nosso contributo centrou-se precisamente na criação destes 

conteúdos, tendo os mesmos sido revistos pela Prof.ª Doutora Ana Cristina Sousa de 

modo a garantir o seu rigor científico.  

Foram desenvolvidos nove textos, distribuídos por duas salas e subordinados aos 

temas que listamos seguidamente:  

Sala 1. - Da Fundição ao Fio de Filigrana: 

 - História da Filigrana: No Mundo e em Portugal;  

 - Afirmação de Gondomar como Centro Produtivo;  

 - Processo Produtivo 

 - Santo Elói: Patrono dos Ourives e Ferreiros 

Sala 2. - O Trabalho na Banca:  

 - Enchedeiras 

 - O ouro enquanto fundo de reserva 

 - As peças mais emblemáticas;  

 - O Coração Filigranado: Simbologia e formas 

 - O Ouro no traje Popular 

A título exemplificativo, incluímos o texto destinado à Sala 2. e relativo às 

Enchedeiras:  
Realizada a armação, os delicados fios de filigrana são entregues às feitoras 

(ou enchedeiras), característica distintiva da produção gondomarense, que munidas de 

buchela e tesoura, pacientemente fazem e desfazem delicadas teias de ouro, prata ou 

cobre. Atividade normalmente intercalada com o trabalho doméstico, esta especificidade 

contribuiu para garantir a quantidade e qualidade do trabalho de filigrana no Município 

e respetiva afirmação enquanto centro produtor de ourivesaria. Estas mulheres, figuras 

discretas nos seus modestos espaços de trabalho e anónimas por o seu ofício ser pouco 

reconhecido, foram a força motriz da filigrana de Gondomar e são indispensáveis à 

permanência de um modo de fazer. Esposas, filhas e sobrinhas de ourives ou de outras 

enchedeiras, garantiam a produção de um trabalho quase em série, podendo realizar em 

grupo diversas partes de uma peça, a troco de soldos muito baixos.  

Terminado o intrincado trabalho, as peças retornam à oficina para serem 

finalizadas, sendo soldadas, moldadas à forma desejada, branqueadas e polidas.  
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Para além do exposto, fizemos ainda a revisão de um pequeno glossário que 

deverá ser um instrumento operativo para a compreensão dos objetos expostos e respetiva 

nomenclatura.  

 A este respeito, interessa acrescentar que a inauguração da nova exposição tem 

data marcada para dia 29 de junho de 2019, embora tenham já sido realizadas algumas 

visitas guiadas, por marcação, inseridas em programas específicos da C.M.G. e em 

ocasião de eventos especiais, como por exemplo no âmbito de uma Homenagem 

organizada para as Enchedeiras gondomarenses.  
 

● Visitas guiadas à exposição ‘A Alquimia da Filigrana’ 

 

Ficamos igualmente responsáveis pela condução de duas visitas guiadas à 

exposição A Alquimia da Filigrana, ocorridas nos dias 13 e 14 de março, e inseridas nos 

programas Percursos d’Ouro e Gondomar em Movimento, respetivamente.  

O primeiro destes programas destina-se aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Público 

do concelho e pretende dinamizar e divulgar o património natural, cultural e artístico do 

município, ao passo que o segundo se destina aos idosos e partilha os mesmos objetivos.  

As visitas decorreram de modo muito distinto, como se poderia adivinhar pela 

diferença de idades do público alvo. No dia 13 recebemos então o primeiro grupo com 38 

alunos do 1.º ano da Escola EB da Arroteia para os quais tivemos que adaptar o discurso 

e simplificar os conteúdos apresentados. No dia seguinte, recebemos 50 idosos 

provenientes de Fânzeres e a visita foi pensada para não ser demasiado cansativa, ao 

mesmo tempo que procurava focar mais as especificidades do trabalho do ouro em 

Gondomar e algumas curiosidades.  

 

6.3. Balanço  
 

Achamos pertinente a individualização desta entrada por permitir uma mais clara 

exposição das valências do nosso estágio. Começamos por sublinhar, como pontos 

positivos, a mediação dos contactos entre os organismos da C.M.G. e os proprietários da 

fundição de Rio Tinto e a experiência daí decorrente. Por outro lado, consideramos 



 

150 

igualmente proveitosa esta opção por ter proporcionado as condições necessárias às 

primeiras etapas de limpeza e inventariação do espólio da fábrica. 

Numa outra dimensão, o estágio que aqui se relata constituiu uma importante 

experiência de crescimento, na medida em que potenciou o ensaio da criação de 

conteúdos para uma exposição e sua subsequente comunicação para diversos públicos, 

constituindo um desafio, mas ao mesmo tempo uma oportunidade de crescimento. Ainda 

como aspeto positivo, atentamos o facto de existirem já os programas criados e 

estabelecidos que permitiriam a divulgação de um espaço cultural a ser criado em Rio 

Tinto. Tomando em consideração os públicos alvo dos suprarreferidos, entendemos que 

o município poderia beneficiar com a criação do já apresentado centro interpretativo, mais 

ainda se articuladas com a Igreja Matriz e o seu carrilhão de dezassete sinos fundido 

localmente. 

Com o objetivo de divulgar a produção de ourivesaria do concelho, e na sequência 

dos trabalhos realizados nesse âmbito, participamos no IV Congresso on European 

Jewellery405, com a comunicação Memory, Gauges and “Defumos” [Patter] Books em 

coautoria com a Prof. Ana Cristina Sousa e cujo artigo se encontra já em processo de 

publicação. Participamos igualmente nas VII Jornadas Internacionales de Arquitetura: 

La Citá è come uma grande casa...406, com a comunicação As “catedrais de jóias 

artísticas” – fachadas de Ourivesarias no Porto e sua relação com o espaço urbano, 

igualmente em coautoria com a Prof. Ana Cristina Sousa e submetemos, para avaliação 

por pares, a comunicação, em igual coautoria com a Prof. Ana Cristina Sousa, Uma 

indústria na “aldeia” – a génese da Ourivesaria do concelho de Gondomar (Portugal) 

ao VII Congresso Internacional La Plata em Iberoamérica De los origenes al Siglo 

XIX407, tendo a mesmo sido aceite. Entendemos pertinente a referência a estas 

comunicações por terem constituído momentos de aprendizagem e crescimento 

profissional, valências que foram igualmente aplicadas na divulgação do nosso trabalho 

relativo à Fundição, como referimos na Justificação do tema.  

                                                             
405 Decorrido entre os dias 29 e 30 de novembro de 2018 na Universidade Católica do Porto. 
406 Decorreram na Universidade de Santiago de Compostela nos dias 20 a 22 de fevereiro de 2019.  
407 Com data marcada para os dias 16 a 20 de setembro em Bogotá – Colômbia.  



 

151 

Apesar de tais proveitos, devemos ainda admitir que o objetivo inicial, que 

consistia na inventariação integral do espólio gondomarense, não foi cumprido por ser 

demasiado ambicioso. O volume de objetos e documentos identificados tornou 

impossível o seu tratamento individual, tendo em conta as limitações físicas e temporais 

do presente estudo.  

Também não foi possível, no tempo útil disponível, adotar nenhum passo 

significativo para a concretização das medidas necessárias à criação de um centro 

interpretativo da indústria sineira nos espaços anteriormente ocupados pela Fábrica de 

Fundição de Sinos de Rio Tinto.  

 Face ao exposto, levamos como positivo o estágio realizado, tendo em conta que 

permitiu trazer à luz um conjunto de informação inédita, provando não só as valências 

deste tipo de trabalhos como deixando também em aberto muitas outras possibilidades de 

investigação.  
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II.  Considerações finais 
 

A história da Fundição de Sinos de Rio Tinto e o seu contributo para o panorama 

sineiro nacional foram assunto relativamente inexplorado até ao presente momento. 

Contudo, entendemos que com esta investigação trouxemos à luz novos conteúdos e 

documentos que permitem não só o estudo da fundição gondomarense, como também 

uma melhor compreensão das dinâmicas do ofício, sendo agora possível saber do modo 

como se processavam as encomendas e qual o papel desempenhado pelo comitente da 

obra no século XX. Entendemos que estas informações são particularmente pertinentes 

na medida em que tornam possível transpor, em parte, estas informações para o passado. 

Assim sendo, achamos que a validade de um estudo como o que conduzimos fica 

comprovada, tendo sido descobertas informações que de outro modo nunca ficariam 

acessíveis.   

Analogamente, o mapeamento dos locais para onde foram enviados os sinos fundidos 

em Rio Tinto afigurou-se apenas possível pela existência da correspondência e de alguns 

livros de saída de mercadorias. Sendo esse um dos nossos objetivos inicialmente 

enunciados, lamentamos não nos ter sido possível a visita a mais locais de modo a analisar 

os sinos. Entendemos que esse trabalho deveria ser feito, abrindo a possibilidade para 

futuras investigações.  

Relativamente aos métodos de fundição, tradicionais e contemporâneos, acreditamos 

ter conseguido realizar uma leitura diacrónica entes as diversas fontes conhecidas e a 

atualidade. No entanto, e devido ao notório decréscimo na produção sineira, não nos foi 

possível observar diretamente o processo de fabrico, tendo sido apenas viável a 

observação das instalações, a visualização de vídeos e os relatos dos mestres e da 

bibliografia. De qualquer modo, a Fundição de Sinos de Braga demonstrou já 

disponibilidade para nos receber durante o mês de Julho, altura em que voltarão a fundir 

peças.  

A inventariação dos utensílios da fundição, e mais concretamente dos carimbos, foi 

no nosso entender bastante proveitosa, na medida em que permitiu a auscultação de 

tendências iconográficas no século XX, garantindo igualmente uma melhor compreensão 
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dos processos não só de execução destes carimbos, mas também da forma como a empresa 

foi aumentando a sua coleção. Numa outra perspetiva, o referido estudo permitiu 

igualmente a identificação de algumas práticas, como por exemplo de se aplicarem as 

datas iniciais dos sinos em alguns casos de refundição, o que pode provocar equívocos na 

análise destas peças. Apesar disso, continuam a prestar informações preciosas, já que a 

data de um sino colocado numa torre comprova que ele existia na referida, ainda que o 

sino em si tenha sido refundido e as suas inscrições copiadas do seu antecessor.  

Também no que respeita as questões de afinação e sonoridade dos sinos, achamos ter 

trazido novos contributos, na medida em que conseguimos apurar o facto dos 

instrumentos fundidos em Rio Tinto serem afinados e examinados por músicos ou 

professores de Música do Conservatório. Sabemos, de igual modo, que eram realizados 

concertos e demonstrações que permitiam aferir a qualidade das peças. Ademais, e pelas 

informações contidas na correspondência trocada com a Fábrica de Relógios 

Monumentais de Manuel Cousinha, sabemos que no caso dos carrilhões a afinação era 

particularmente rigorosa, sendo enviados os lamirés com a afinação desejada para 

servirem de comparação. Ainda no que concerne as questões musicais, conseguimos 

demonstrar que pelo menos Henrique Marques da Costa dispunha não só de 

conhecimentos específicos que lhe permitiam sugerir diversos tipos de escalas para os 

carrilhões, dominando claramente as harmonias que dali resultariam, mas também sabia 

ele próprio tanger os sinos, estando encarregue de tocar o carrilhão da Igreja de Rio Tinto, 

peça fundida pelo seu pai, em ocasiões solenes. A possibilidade de observação do toque 

manual dos sinos, por ação do Sineiro Hélder Pinto garantiu, por seu lado, igualmente 

uma melhor compreensão destes sistemas de toque e foi essencial para que 

conseguíssemos explica-los e ilustrá-los. 

 Com relação ao papel dos sinos no imaginário coletivo das populações entendemos 

ter conseguido esclarecer algumas questões, nomeadamente no que respeita ao papel 

desempenhado pelos sinos em certo número de milagres, contribuindo desse modo para 

o aumento da devoção em vários locais do país. Acreditamos, assim, que a análise do 

Santuário Mariano se afigurou bastante profícua, tendo permitido esclarecer alguns 

pressupostos levantados por Carlos Alberto Ferreira de Almeida, por exemplo – que 
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associava o toque dos sinos pelas parturientes a determinadas evocações de Nossa 

Senhora - e comprovou a diversidade de usos e inovações que aos sinos estão associadas. 

Acerca do Estágio Curricular realizado, devemos reconhecer a sua relevância para a 

concretização do estudo do acervo da fundição, na medida em que tanto os contactos que 

permitiu estabelecer como a criação das infraestruturas que potenciou foram 

determinantes para o sucesso do referido trabalho. Numa outra dimensão, foi bastante 

enriquecedor por ter permitido o contacto com diversos públicos e o ensaio da criação 

dos conteúdos para a exposição da Casa Branca de Gramido, experiências que podem 

agora ser aplicadas à realidade da fundição de sinos.  

Temos consciência que estabelecemos objetivos bastante ambiciosos e sabíamos que 

a presente investigação ficaria, necessariamente, condicionada por algumas opções 

metodológicas que surgiriam no seguimento das limitações temporais impostas para um 

projeto desta natureza. Pela dimensão do acervo existente em Rio Tinto, cedo 

compreendemos que o nosso contributo ficaria limitado à identificação e inventariação 

dos objetos e correspondência, assegurando assim o seu reconhecimento. Por outro lado, 

procuramos demonstrar, através de estudos de caso, de que modo os avanços por nós 

efetuados poderiam ser uteis ao estudo da fundição sineira nacional.  

As comunicações apresentadas no I Colóquio Internacional O Gesto e a Crença: 

percursos, transferências e intermedialidade e no Congresso Internacional Paisagens 

Sonoras: Património, História, Territórios artísticos e Arqueologia sonora refletem a 

nossa preocupação pela disseminação do conhecimento e valorização da temática dos 

sinos, vontade continuada com a participação em outras iniciativas como a já agendada 

comunicação no II Encontro Paisagens Sonora Histórica, agendado para outubro em 

Évora, ou  a leitura, transcrição e preparação da publicação das Tabela para uso do Fiel 

da Sacristia presentes na Sé do Porto.  

Pelo exposto, o presente trabalho materializa, na nossa opinião, um bom ponto de 

partida, sendo agora necessário dar continuidade à investigação, seja nas linhas por nós 

propostas, seja por caminhos completamente diferenciados.  

Para terminar, e apesar de não termos conseguido concretizar medidas determinantes 

para a criação do espaço museológico/centro interpretativo na Fundição de Sinos de Rio 
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Tinto, importa referir que continuaremos a mover esforços para a dinamização e 

divulgação daquele local que, pelo seu estado de conservação408, os torna mais urgentes 

que nunca.  

                                                             
408 Cf. Fotografias 8 -12 – Apêndice 11.1. A fábrica de fundição de sinos de Rio Tinto na atualidade. 
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KLOKKENGIETERIJ (s.d.) – Klokkengieterijmuseum [Em-Linha] Disponível em 

[http://www.museaheiligerlee.nl/?page=klok&sub=klokken#klokken] Consulta 

realizada a 06.12.2018.  

NEW ADVENT (s.d.) - Blessed Beatrix da Silva [Em-Linha] Disponível em 

[http://www.newadvent.org/cathen/02375a.htm] Consulta realizada a 20.06.2019. 
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NEW ADVENT (s.d.) – Feast of Our Lady of Mount Carmel [Em-Linha] Disponível em 

[http://www.newadvent.org/cathen/10604b.htm] Consulta realizada a 20.06.2019. 

NEW ADVENT (s.d.) – Feast of Our Lady, Help of Christians [Em-Linha] Disponível 

em [http://www.newadvent.org/cathen/11360c.htm] Consulta realizada a 

20.06.2019. 

NEW ADVENT (s.d.) – Feasts of the Holy Rosary [Em-Linha] Disponível em 

[http://www.newadvent.org/cathen/13189a.htm] Consulta realizada a 20.06.2019. 

NEW ADVENT (s.d.) – Feasts of the Seven Sorrows of the Blessed Virgin Mary [Em-

Linha] Disponível em [http://www.newadvent.org/cathen/14151b.htm] Consulta 

realizada a 20.06.2019. 

NEW ADVENT (s.d.) – Feasts of the Seven Sorrows of the Blessed Virgin Mary [Em-

Linha] Disponível em [http://www.newadvent.org/cathen/14151b.htm]  

NEW ADVENT (s.d.) – Our Lady of Snow [Em-Linha] Disponível em 

[http://www.newadvent.org/cathen/11361c.htm] Consulta realizada a 20.06.2019. 

NEW ADVENT (s.d.) – St. Thérèse of Lisieux [Em-Linha] Disponível em 

[http://www.newadvent.org/cathen/17721a.htm] Consulta realizada a 20.06.2019. 

NEW ADVENT (s.d.) – Sts. Tiburtius and Susanna [Em-Linha] Disponível em 

[http://www.newadvent.org/cathen/14720a.htm] Consulta realizada a 20.06.2019. 

NEW ADVENT (s.d.) – The Feast of the Assumption [Em-Linha] Disponível em 

[http://www.newadvent.org/cathen/02006b.htm] Consulta realizada a 20.06.2019. 

PASEV – Patrimonialization of Évora’s Soundscape 1540-1910: Project [Em-Linha] 

[http://www.patrimoniocultural.gov.pt/en/patrimonio/patrimonio-

imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-

classificacao/geral/view/3760566] Consulta realizada a 23.05.2019 

PATRIMÓNIO CULTURAL – Oficina de Fundição Sineira da Granja Nova [Em-

Linha] [http://www.patrimoniocultural.gov.pt/en/patrimonio/patrimonio-

imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-

classificacao/geral/view/3760566] Consulta realizada a 05.11.2018 

PATRIMÓNIO CULTURAL (s.d.) – Igreja Velha de Santa Maria de Corvite [Em-

Linha] Disponível em 
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[http://www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/patrimonio/patrimonio-

imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-de-

classificacao/geral/view/341981/] Consulta realizada a 20.06.2019. 

PORTO E NORTE (s.d.) – Loja Interativa de Turismo [Em-Linha] Disponível em 

[http://www.portoenorte.pt/pt/o-que-fazer/loja-interativa-de-turismo-2/] Consulta 

realizada a 12.02.2019.  

SAAR (s.d.) – Museum of Bell Foundry Mabilon, Saarburg [Em-Linha] Disponível em 

[https://www.saar-obermosel.de/en/sightseeing/museums/bellfoundry.html] 

Consulta realizada a 06.12.2018.  

THE WATERLOO TOWER (s.d.) – The Bells [Em-Linha] Disponível em 

[http://www.quexringers.org.uk/pages/triples.htm] Consulta realizada a 

06.12.2018.  

TURISMO DE GONDOMAR (s.d.) – Onde Dormir – Al Sinos [Em-Linha] Disponível 

em [http://turismo.cm-gondomar.pt/al-sinos//] Consulta realizada a 06.03.2018. 

WORLD CARRILLON FEDERATION (s.d.) – Carrillions [Em-Linha] Disponível 

em 

[http://www.carillon.org/eng/dynamic_frame_eng.htm?http://www.carillon.org/e

ng/actueel/barcelona_1.htm] Consulta realizada a 06.03.2018. 

YOUTUBE (2011) - Elaboración Tradicional de Campanas 1985. [Em-Linha] 

Disponível em [https://www.youtube.com/watch?v=xAb58b7i03Q] Consulta 

realizada a 06.03.2018. 

 

 

 


